
                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

ПО  ЗАПОВЕД №ПП-01-90/04.10.2012 г  НА ГЛАВНИЯ 

ИНСПЕКТОР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК 

 

  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия годишен 

план за провеждане на планови и контролни  проверка от Инспектората 

към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 

отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и на основание  Заповед 

№ПП-01-90/04.10.2012 год.  на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Районен 

съд-Пазарджик,  с обхват на проверката – образуването, движението и 

приключването на първоинстанционни граждански дела за 2010г, 2011г и 

първото полугодие на 2012г . 

Проверката се извърши за времето от 08.10.2012г  до19.10.2012г от 
инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА  и експертите: АДРИАНА 
ТОДОРОВА И КАТЯ  ХРИСТОВА.  

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 
проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  

индивидуални разговори. 

         І.  ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТАНА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА СЪДА 

 

          Кадрова обезпеченост 
Съгласно  щатното разписание на Районен съд - Пазарджик за 2011г 

и към датата на проверката – 30.10.2012г  в Районен съд -Пазарджик 
щатната численост  на  съдиите  от 01.10.1999 г. е от 14 съдии и не е 

променян. През 2011г. заетите щатни бройки са 13. 
           В Районен съд –Пазарджик има Наказателна колегия и Гражданска 

колегия. В гражданска колегия работят 7 съдии. 

          Рангове „съдия в АС” притежават гражданските съдии : Иванка 

Илинова, Веселка Златева, Николинка Попова,  Цветанка Вълчева .  

          С Решение на ВСС по протокол № 33/20.10.2011 г. е повишена в ранг 

„съдия в АС” , съдия Николинка Цветкова – председател на РС-Пазарджик.       

         С ранг „съдия в ОС” притежават съдиите: Десислава Ралинова, 

Мариана Шотева.  

        Поради високата натовареност на съдиите в Районен съд- Пазарджик и 

по предложение на административния ръководител през 2011г. са 

командировани съдии от други съдилища  както следва: 

               - със Заповеди № ЛС 142/19.05.2010 г. и № ЛС 267/14.09.2010 г. 

на Председателя на Апелативен съд гр. Пловдив е командирован да 

изпълнява длъжността „съдия” от 01.06.2010 г. до 21.03.2011 г. Александър 

Точевски – младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково.  

               - със Заповеди № ЛС 11/31.01.2011 г.,  № ЛС 91/13.05.2011 г.и № 

ЛС -300/11.11.2011г. на Председателя на Апелативен съд гр. Пловдив е 
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командирован от Районен съд гр. Асеновград съдия Даниел Луков от 

15.02.2011 г.  до 31.01.2012 г.  

                - със Заповед № 200/08.04.2011 г. е командирован  Камен Гатев – 

съдия в Районен съд гр. Пещера да изпълнява длъжността „съдия” в 

Районен съд гр. Пазарджик всеки работен понеделник и петък от месеца, 

считано от 18.04.2011 г. до 15.07.2011 г. 

                - със Заповеди № 334/27.06.2011г., № 462/08.09.2011 г. и № 

687/27.12.2011 г. на Председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик е 

командирована младши съдия Росица Кюртова да изпълнява длъжността 

съдия в Районен съд гр. Пазарджик от 01.07.2011 г. до 21.04.2012 г. 

         С оглед на непрекъснато увеличение на постъпленията на дела през 

последните години,председателя на съда е правил предложения до ВСС за 

отпускане на щатни бройки за съдии. Предложенията до настоящия 

момент не са разгледани и щата на съдиите остава непроменен. 

 

     Съдебни служители 
               През 2011г. щатното разписание на Районен съд - Пазарджик 

включваше 45 щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и 

включващ: ръководни длъжности, обща администрация и специализирана 

администрация.  

              Към 01.01.2012г. в съда са незаети 2 щатни бройки за съдебен 

секретар-протоколист, поради пенсиониране  и прекратяване на трудовия 

договор по взаимно съгласие.   

            С Решение на ВСС по протокол № 4/26.01.2012 г. е дадено съгласие 

за  преназначаване на  един служител, заемащ  длъжност „съдебен 

деловодител”  на длъжност „съдебен секретар-протоколист”, като  не е 

дадено съгласие   за трансформирането на една свободна щатна длъжност 

за „съдебен деловодител” в длъжност „съдебен помощник” и обявяване на 

конкурс и назначаване на тази длъжност.  

               Постъпилите книжа по делата, след като получат входящ номер и 

дата от входящия дневник се докладват на Административния ръководител 

на съда, който ги образува, ако са налице процесуалните изисквания, като 

определя вида им. 

            Административният ръководител определя и кои дела са с особен 

обществен интерес, съгласно приетите от ВСС „Мерки за организацията на 

работата в съдилищата по делата с особен обществен интерес”. 

Техническата дейност по разпределението на делата се извършва 
електронно на случайния принцип по входящия им ред, чрез програмния 
продукт на ВСС за разпределение на делата „LawChoice”, като 
техническата дейност се извършва от деловодител, въз основа на писмена 
заповед. По всяко дело се прилага протокол за определения съдия-
докладчик.След разпределението им, делата се докладват на определения 

съдия-докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.  
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          В Районен съд Пазарджик през 2011г. е има обособени седем 

граждански и седем наказателни състава. При разпределението на 

гражданските дела е определена различна процентна натовареност по 

основните материи за всеки от съдиите, съгласно утвърдена таблица със 

заповед на административния ръководител. С това се цели  постигане на 

оптимална и равномерна натовареност на всички съдии, разглеждащи 

граждански дела. В този смисъл е извода, направен  и от извършената 

проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ от съдиите от   ОС-

Пазарджик. Настоящата проверка констатира, че  въпреки недостатъчния 

брой съдии, работещите  в гражданската колегия на РС-Пазарджик, съдии, 

полагат  усилия и за специализацията на съдиите по основните материи. 

Съдебните заседания са провеждани по седмичен график, утвърден 

от Председателя на съда, съгласно който всеки съдия заседава и съответно 

дава дежурство в определени дни от седмицата. През работните дни 

дежурят по един граждански и един наказателен съдия, а дежурствата през 

почивните дни се извършват по график, утвърден от Председателя на съда. 

       През 2011 г. два пъти е извършвана инвентаризация на делата в 

гражданско и наказателно деловодство, съдебно-изпълнителна служба и в 

„Архив”. 

В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен 

стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални 

качества, работят с чувство за отговорност, притежават морални качества 

за съдебен служител и работят добре в екип.  

 В районен съд гр.Пазарджик успешно се използват следните 

програмни софтуерни системи: Информационна система за справки по 

граждански и наказателни дела – осигурява на физически и юридически 

лица достъп до движение на делата които ги интересуват.; „LawChoice - 

случайно разпределение на дела” - съдиите-докладчици по гражданските, 

наказателни и съдебно-изпълнителните дела се определят на принципа на 

случайния избор, като се използва този софтуер на ВСС.; Национална 

база данни „Население” - бързо изготвяне на адресни справки и 

уточняване на ЕГН на лица по делата чрез осигурен директен достъп на 

деловодителите от „Бюро Съдимост”  защитен с електронен подпис.  

Всеки служител има създадена служебна електронна поща за 

кореспонденция, която се използва за получаване на  заповеди и 

съобщения, както и за кореспонденция с юридически лица и организации 

(изпращане на призовки, служебна кореспонденция с банки и др.). 

               В Районен съд –Пазарджик все по често се използва и 

възможността за връчване на съобщения на страните по реда на чл. 42 ал.4 

от Гражданско-процесуалния кодекс -  по електронен път на посочен от 

тях електронен адрес. 
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          В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища /ПАРОАВАС/.       

В служба „Деловодство" на Гражданска колегия се водят на 

електронен и хартиен носител деловодните книги, определени в Глава 

осма от ПАРОАВАС. Съгласно правилата деловодните книги се 

приключват с изтичане на всяка календарна година. Деловодните книги по 

чл. 50, ал. 1 от ПАРОАВАС в Гражданска колегия, които се водят на 

електронен носител чрез компютърната деловодна система САС „Съдебно 

деловодство", се разпечатват на хартиен носител.  Не са констатирани и 

пропуски относно спазването на срока за изпращане за изпълнение на 

влезлите в сила съдебни актове. 

    При извършената проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ 

и въз основа на Заповед № 532/21.10.2011г. на Председателя на Окръжен 

съд Пазарджик за периода 01.01.2011г. – 30.09.2011г. по отношение на 

организацията на дейността на гражданска колегия е констатирано, че 

срочните и описната книга се водят редовно. Всеки съдия има отделна 

книга за открити заседания, където точно и ясно се отразява резултата от 

съдебните производства, а в описната книга /състояща се от четири тома/ 

се съдържат пълни данни за движението на делата. 

     Всяка деловодителка води и книга за получените и върнати 

призовки и други съдебни книжа, като тези книги също съдържат всички 

необходими отбелязвания. 

               Извършената  на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ проверка и 

във връзка със Заповед на Председателя на ОС-Пазарджик за периода 

01.01.2011 – 30.09.2011г. е акцентирала преди всичко върху качеството на 

осъществяваната процесуална дейност по реда на новия ГПК – относно 

пълнотата и обосноваността на определенията по чл. 140 от ГПК и на 

докладите по чл. 146 от ГПК при определяне на правната квалификация и 

разпределение на доказателствената тежест.  

    Настоящата проверка  на ИВСС, също установи непрецизност и 

липса на монивация на актовете на съдиите  от закрити съдебни заседания-

разпореждания и определения по чл.129 от ГПК чл.131 от ГПК, и др.Най-

често тези актове представляват кратка резолюция , написана ръкописно и 

върху документа представен от страните. Относно състоянието на 

деловодната дейност в РС-Пазарджик,вземайки  предвид повишените 

изисквания на новия ГПК, проверката установи, че  има пропуски в 

гражданското деловодство  на съда във връзка с подреждането и 

номерирарането на  на книжата по делата и съответните актове на съдията 

от закрито  заседание - разпореждания, определения. Такива пропуски са 
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констатирани и от  проверяващите съдии от ОС-Пазарджик . Така 

например протокола за избор на докладчик  много често се намира в 

средата на делото, вместо в началната страница. В книгата от закритите 

съдебни заседания , номерата на различните определения и разпореждания 

не съответстват на номера на разпореждането което  е в кориците на 

делото от съответната дата. Такива пропуски са налице и в заповедните 

производства, както и при подреждане и изпращане на книжата при 

въззивното обжалване. Има  пропуски при подреждането на самите книжа- 

на отделните документи  прилагани по делата, а своевременно и правилно 

подреждане на документите, съответно  докладване и администриране на 

делата  е първата и основна предпоставка за тяхното  навременно 

движение и приключване в срок. 

              Проверката установи, че  Заповедното производство много  

затруднява деловодната дейност, поради обстоятелството, че този огромен 

брой дела се докладват и администрират многократно, поради 

необходимостта от изчисляване и спазване на предвидените в закона 

процесуални срокове в интерес на страните - за издаване на изпълнителен 

лист, за подаване на възражение, за предявяване на установителен иск за 

съществуване на вземането и т. н.  

    Проверката констатира, че в РС-Пазарджик, редовно се провеждат  

събрания на съдиите от гражданска и наказателна колегия, на които се 

обсъжда констатираната противоречива съдебна практика и други въпроси, 

свързани с приложението на материалните и процесуалните закони.Част от 

обсъжданите въпроси са поставяни и за разглеждане на общите събрания 

на съдиите от Пазарджишкия съдебен район. 

  Похвална е и практиката на съдиите от РС-Пазарджик при  

обсъждане и изразяване  на мнение , чрез писмено становище  по всички 

поставени въпроси от ВКС във връзка с предложения за постановяване на 

Тълкувателни решения. 

             На общо събрание на съдиите от гражданска колегия във връзка с 

извършената тематична проверка от Инспектората към ВСС е обсъдена 

противоречивата практика във връзка с приложението на разпоредбите на 

новия Семеен  кодекс. 

             Като цяло проверката  на ИВСС констатира, че работата на 

съдиите, разглеждащи граждански дела в РС- Пазарджик е организирана 

на на добро ниво  и най-вече добра е срочността по приключване на 

делата. Бързината на движение на делата е  в съгласие с изискванията на 

ВСС.  

              Достъпът и работата с обществеността са организирани на добро 

ниво в РС-Пазарджик.  Съдът има електронна страница http://www.rcourt-

pz.info, на която се публикуват съдебните актове по гражданските и 

наказателни дела, публичните продани по изпълнителните дела. Могат да 

http://www.rcourt-pz.info/
http://www.rcourt-pz.info/
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се правят справки по дела, публикуват се обяви за конкурси за свободни 

длъжности, информират се за структурата на съда, необходими документи, 

банкови сметки, нужни телефони за връзка с определена служба и др. 

             Създадена е отделна секция в Главното меню за Делата с особен 

обществен интерес, където се публикува информация за движението на 

делата с особен обществен интерес, както и линкове към изготвените 

съдебни актове.  

II. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

               Като общ брой постъпили дела в РС-Пазарджик се разглеждат 

новообразуваните дела,  получените по подсъдност дела  и делата, върнати 

от горната инстанция за продължаване на процесуалните действия или за 

ново разглеждане. 

              През отчетната 2010г. в РС-Пазарджик новообразувани са общо 

5847 граждански дела, в т. ч. и 17 върнати от горната инстанция за 

продължаване на съдопроизводството.   

              Всичко за разглеждане през 2010г. е имало 6445 броя 

граждански дела.  
              По критериите на ВСС през 2010г. за свършени дела в срок до 3 

месеца са 5392 или 93% от гражданските дела. 

            От общо свършените 5785 граждански дела със съдебен акт по 

същество са 5413 броя дела. 

            Процента на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се 

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 дневен срок. 

          През 2010г. в РС-Пазарджик новообразуваните граждански дела, 

подлежащи на разглеждане в открито съдебно заседание са общо 1315 

броя, от които 699 граждански дела по общия ред, т. ч. 9 върнати от по-

горна инстанция, 341 от и срещу търговци, в т. ч. 4 върнати от по-горна 

инстанция и 275 други граждански дела, в т. ч. 1 върнато от горна 

инстанция. 

          През 2010г. в РС-Пазарджик  е имало общо 1865  граждански дела за 

разглеждане в открито заседание (новообразувани 1315, останали 

несвършени в началото на  годината - 550). 

          За 2010г. са свършени 677 граждански дела по общия ред, от които в 

3 месечен срок 446, което представлява 66 %.Със съдебен акт са свършени 

518 дела, а 159 са прекратени, при условие, че през първото полугодие на 

2010г в гражданска колегия са работили само 5 съдии, поради 

продължително отсъствие на  един съдия по здравословни причини и 

незапълнен щат.   
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            През 2010г. в съда са свършени 327 дела от и срещу търговци, от 

които 196 в 3 месечен срок, което представлява 60%.Със съдебен акт са 

свършени 250, а 77 са прекратени.  

             От другите граждански дела, вкл. искове по Закона за защита 

срещу домашно насилие, по чл. 26 и чл. 30 Закона за закрила на детето, 

ЗГР са свършени 270 дела, от които 257 в 3 месечен срок или 95%.От тях 

235 дела са със съдебен акт по същество и 35 са прекратени. 

             В съда през отчетния период са свършени и 118 производства по 

чл. 310 ГПК, от които 105 в 3 месечен срок, което представлява 89%.Със 

съдебен акт  са 81 броя и 37 са прекратени. 

              През отчетната година са свършени 3948 дела по чл. 410 и чл. 417 

ГПК, като 100 % са в 3 месечен срок.В края на годината са останали 

несвършени 19 такива дела. 

               През 2010г. са свършени и 442 частни граждански дела, всички в 3 

месечен срок, от които 420 с акт по същество и 22 прекратени. 

              Най-много свършени граждански дела, разглеждани по общия ред 

през 2010г. са по облигационни искове - 417, от които 327 по искове за 

непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.Със спогодба са 

приключили само 2 от тези дела. 

               Свършени са и голяма част от делата, образувани по искове по СК 

– 349, искове по КТ – 149, вещни искове – 78 броя, 50 делби и 789 други 

дела – по ЗЗСДН и ЗЗД. 

               Несвършени дела в срок от една до три години в края на отчетната 

2010г. са останали 44 броя. 

             От 3 до 5 години в края на 2010г. са останали 8 дела. 

             Несвършени над 5 години са останали 4 броя дела. 

              Следва да се отбележи, че преобладаващата част от делата, 

неприключили в  срок от 1 година – общо 58 броя са спрени до 

разрешаването на преюдициален спор.Тези дела се администрират редовно 

от съдиите, като се следи за отпадането на пречките за спирането им.   

              През отчетната 2010г. са обжалвани общо 350 граждански дела, 

при 430 за 2009г. и 331 за 2008г. Влезлите в съдебни решения са 635 броя. 

             През 2010г. общият брой на върнатите граждански дела след 

инстанционен контрол е 224.От тях са потвърдени изцяло съдебните 

актове по 136 дела. По 35 съдебните актове са отменени или обезсилени, 

поради нарушения на материалния или процесуалния закон, по 40 са 

изменени, 8 съдебни решения са частично отменени или обезсилени по 

обективни причини, поради представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, 3 решения са отменени по обективни причини, 

поради представяне на нови доказателства, които са обусловили отмяната, 

а 1 поради оттегляне пред въззивната инстанция на исковата молба.                    
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              През  2010г. са обжалвани 107 определения, постановени по  в 

закрито заседание по граждански дела. От тях 61са потвърдени, 35 са 

отменени и 10 изменени. 

             Изложените данни налагат извод за добро качество на 

правораздавателната работа по граждански дела. 

             Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при щат 

от 7 съдии за  2010 година е  76, 73 дела на съдия. 

          Броят на постъпилите граждански дела при всеки от съдиите от тази 

колегия, заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния 

период е  както следва:  

        Съдия Н. Цветкова – 695 броя, от които общо свършени 618, в т. ч. 

565 дела в 3 месечен срок. По същество са решени 574 дела, 44 са 

прекратени и 77 са останали несвършени в края на периода. 

        Съдия Ив. Илинова – 624 броя, от които общо свършени 518, в т. ч. 

477 дела в 3 месечен срок.По същество са решени 476 дела, 42 са 

прекратени и 106 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия В. Златева – 882 броя, от които общо свършени 777, в т. ч. 706 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 722 дела, 55 са прекратени и 

105 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Н. Попова – 856 броя, от които общо свършени 752, в т. ч. 696 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 674 дела, 78 са прекратени и 

104 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Цв. Вълчева – 894 броя, от които общо свършени 805, в т. ч. 722 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 770 дела, 35 са прекратени и 

89 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Д. Ралинова – 894 броя, от които общо свършени 807, в т. ч. 734 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 735 дела, 72 са прекратени и 

87 са останали несвършени в края на периода. 

      Съдия М. Мирчева – 498 броя, от които общо свършени 413, в т. ч. 397 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 391 дела, 22 са прекратени и 

85 са останали несвършени в края на периода.По отношение на съдия 

Мирчева следва да се отбележи, че същата работи в Пазарджишки районен 

съд от 01.07.2011г. 

       Изложените данни говорят за висока натовареност, при която са 

работили съдиите от гражданска колегия, която обаче не се е отразила на 

качеството и бързината на правораздавателната им дейност.Това е видно 

от високия процент дела, приключени в 3 месечен срок и от резултатите от 

инстанционния контрол. През отчетния период не са постъпвали и жалби 

за бавност, което също е показател за добро качество на осъществяваната 

правораздавателната дейност. 
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               През 2011г. новообразувани са общо 8 379  броя дела от всички 

видове, от които 2339 наказателни дела и 6040 граждански дела. 

             Новообразуваните дела през 2010г. са общо 8 449 дела, от които 

2602 наказателни и 5 847 граждански.  

            В началото на 2011г. в съда е имало останали несвършени от 

предходния период общо 912 дела и заедно с новообразуваните за 

разглеждане в съда е имало общо 9291 дела.От тях 2591 дела са 

наказателни и 6700 граждански. 

            При щат от 14 съдии средномесечното постъпление на съдия в РС-

Пазарджик през 2011г. е  55, 30 дела на един съдия за месец, през 2010г. 

също е  било 55, 30. 

          През отчетната 2011г. в РС-Пазарджик новообразувани са общо 

6040 граждански дела, в т. ч. 4 върнати от по-горна инстанция за 

продължаване на съдопроизводството. От тях 707 са граждански дела по 

общия ред, 327 дела от и срещу търговци, 226 други граждански дела, 123 

бързи производства, 4120 заповедни производства и 532 

ЧГрД.Новообразувани са и 5 административни дела по ЗСПЗЗ. 

           Следва да се отчете, че натовареността на съдиите е увеличена и с 

оглед утежняването на гражданския процес, уреден с разпоредбите на 

новия ГПК.По голяма част от делата съдът дължи произнасяне в кратки 

процесуални срокове /заповедни производства, охранителни производства, 

обезпечения, бързи производства/. 

             Засилено е и служебното начало в гражданския процес, като съдът 

е длъжен да дава указания на страните с оглед надлежно упражняване на 

процесуалните им права, да се произнася с определение от закрито 

заседание по всички предварителни въпроси и по допускане на 

доказателствата с определение по чл. 140 от ГПК, да изготвя доклад по 

делото. По всички допълнителни искания на страните /за продължаване 

или възстановяване на процесуалните срокове, за предоставяне на правна 

помощ, за приемане на насрещен иск, привличане на трети лица и др./ 

съдът също дължи произнасяне с определение още преди да насрочи 

делото за разглеждане в открито заседание.Независимо от тази значителна 

по обем процесуална дейност и непроменения брой на гражданските 

съдии, същите полагат максимални усилия за спазване на процесуалните 

срокове и за качеството на правораздаване, а расте броя на  бързите, 

обезпечителните и заповедните производства, които подлежат на 

разглеждане в много кратки процесуални срокове. 

             През 2011г. е имало 6700 граждански дела, като от тях са 

свършени общо 6098 граждански  дела от всички видове. В края на 

2011г. са останали несвършени 602 дела. 

              



11 

 

              По критериите на ВСС през 2011г. за свършени дела в срок до 

3 месеца са 5683 или 93% от гражданските дела.  
            От общо свършените 6098 граждански дела със съдебен акт по 

същество са 5664, при  5413 за 2010г.  

            Процента на свършените в 3 месечен срок е висок, което се 

обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 дневен срок и спазването на процесуалните срокове от 

съдиите. 

            През 2011г. в РС-Пазарджик са новообразувани 707 броя  

граждански дела по общия ред, в т. ч. 4 върнати от по-горна инстанция, 

327 дела от и срещу търговци и 226 други граждански дела.  

                  През 2011г. в ПРС е имало общо 2017 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание /новообразувани общо 1383, от които 123 

бързи производства и общо 634 останали несвършени от предходен 

период/ 

                   През 2011г. са свършени 749 граждански дела по общия ред, от 

които 515 в три месечен срок, което представлява 69 %.Със съдебен акт по 

същество са свършени 577 дела, 172 са прекратени. 

                От другите граждански дела, вкл. искове по Закона за защита 

срещу домашно насилие, по чл. 26 и чл. 30 Закона за закрила на детето, 

ЗГР са свършени 228 дела, от които 221 в 3 месечен срок или 97%.От тях 

201 дела са със съдебен акт по същество и 27 са прекратени. 

                В съда през отчетния период са свършени и 134 производства по 

чл. 310 ГПК, от които 120 в 3 месечен срок, което представлява 90%.Със 

съдебен акт  са 84 броя и 50 са прекратени. 

                  През 2011 година са свършени 4115 дела по чл. 410 и чл. 417 

ГПК, като 100 % са в 3 месечен срок.В края на годината са останали 

несвършени 24 такива дела. 

                 Съществено  е обстоятелството, че през 2011г. гражданската 

колегия е работила в пълен състав, не е имало продължително отсъстващи 

съдии, но значителния обем на делата и  предвидените кратки процесуални 

срокове в новия ГПК за произнасяне по  по-голяма част от тях, както  и 

желанието на съдиите за специализация по материи, налага 

необходимостта от увеличаването на гражданска колегия поне с още една 

щатна бройка. 

                Несвършени дела в срок от една до три години в края на 

отчетната 2011г. са останали 32 броя дела.  

              От 3 до 5 години в края на 2011г. са останали 7 дела. Несвършени 

над 5 години са останали 3 броя дела. 

             Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 

месеца. 

             Следва да се отбележи, че преобладаващата част от делата с 

изтекъл срок над 1 година – общо 6 броя са спрени до разрешаването на 
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преюдициален спор.Тези дела се администрират редовно от съдиите, като 

се следи за отпадането на пречките за спирането им.   

               По-голяма част от гражданските дела се разглеждат в едно 

съдебно заседание /почти 2/3 от гражданските дела/, като е намалял броя 

на делата, отлагани поради нередовно призоваване на страна, на 

няколкократно отлагане, след пояснение и допълване на исковата молба в 

съдебно заседание, за посочване и събиране на нови доказателства, както и 

поради отмяна хода по същество.Този положителен резултат се дължи най-

вече на добрата предварителна подготовка при образуване и насрочване на 

делата от съдиите, като следва да се отчете и дисциплиниращото действие 

на разпоредбите на новия Граждански процесуален кодекс.  

                  През 2011г. общият брой на върнатите граждански дела след 

инстанционен контрол е 263.От тях са потвърдени изцяло съдебните 

актове по 158 дела.По 40 съдебните актове са отменени или обезсилени, 

поради нарушения на материалния или процесуалния закон, по 52 са 

изменени, 5 съдебни решения са частично отменени или обезсилени по 

обективни причини, поради представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, 3 решения са отменени по обективни причини, 

поради представяне на нови доказателства, които са обусловили отмяната, 

а 2 поради оттегляне пред въззивната инстанция на исковата молба. 

                  През  2011г. са върнати и резултатите по 144 определения, 

постановени по граждански дела.От тях 103 са потвърдени, 28 са 

отменени, 10 изменени и 3 са изменени по обективни причини. 

                 Изложените данни налагат извод за много добро качество на 

правораздавателната работа по граждански дела. 

               Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при 

щат от 7 съдии в гражданско отделение за изминалата година е  79, 76 

дела. 

              В гражданската колегия на РС-Пазарджик , работят 7 съдии. 

             Броят на постъпилите граждански дела при всеки от съдиите от 

тази колегия през отчетния период,заедно с останалите несвършени дела в 

началото на отчетния период  за всеки от съдиите от гражданска колегия 

през 2011г. е бил, както следва:  

        Съдия Н. Цветкова – 692 броя, от които общо свършени 632 – 49 

граждански дела, 1 бързо производство, 49 ЧГрД, 435 заповедни 

производства, 74 дела от и срещу търговци и 24 други граждански дела.От 

общия брой свършени дела 575 са в 3-месечен срок.По същество са решени 

584 дела, 48 са прекратени и 60 са останали несвършени в края на периода. 

        Съдия Ив. Илинова – 973 броя, от които общо свършени 885 – 123 

граждански дела, 25 бързи производства, 68 ЧГрД, 603 заповедни 

производства, 34 дела от и срещу търговци и 32 други граждански дела.От 

общия брой свършени дела 817 са в 3-месечен срок.По същество са решени 

815 дела, 70 са прекратени и 88 са останали несвършени в края на периода. 
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          Съдия В. Златева – 1007 броя, от които общо свършени 908 – 160 

граждански дела, 19 бързи производства, 1 административно дело, 84 

ЧГрД, 613 заповедни производства и 31 други граждански дела.От общия 

брой свършени дела 849 са в 3-месечен срок.По същество са решени 839 

дела, 69 са прекратени и 99 са останали несвършени в края на периода. 

          Съдия Н. Попова – 980 броя, от които общо свършени 892 – 132 

граждански дела, 25 бързи производства, 2 административни дела, 71 

ЧГрД, 601 заповедни производства, 28 дела от и срещу търговци и 33 

други граждански дела.От общия брой свършени дела 830 са в 3-месечен 

срок.По същество са решени 821 дела, 71 са прекратени и 88 са останали 

несвършени в края на периода. 

            Съдия Цв. Вълчева – 992 броя, от които общо свършени 901 – 77 

граждански дела, 25 бързи производства, 82 ЧГрД, 609 заповедни 

производства, 70 дела от и срещу търговци и 38 други граждански дела.От 

общия брой свършени дела 837 са в 3-месечен срок.По същество са решени 

844 дела, 57 са прекратени и 91 са останали несвършени в края на периода. 

              Съдия Д. Ралинова – 984 броя, от които общо свършени 900 – 112 

граждански дела, 15 бързи производства, 76 ЧГрД, 608 заповедни 

производства, 61 дела от и срещу търговци и 28 други граждански дела.От 

общия брой свършени дела 846 са в 3-месечен срок.По същество са решени 

846 дела, 54 са прекратени и 84 са останали несвършени в края на периода.  

              Съдия М. Мирчева – 987 броя, от които общо свършени 895 – 94 

граждански дела, 24 бързи производства,  1 административно дело, 74 

ЧГрД, 600 заповедни производства, 67 дела от и срещу търговци и 35 

други граждански дела.От общия брой свършени дела 845 са в 3-месечен 

срок.По същество са решени 837 дела, 58 са прекратени и 92 са останали 

несвършени в края на периода.       

             Тези данни говорят за висока натовареност, при която са работили 

съдиите от гражданска колегия, която обаче не се е отразила на качеството 

и бързината на правораздавателната им дейност.Това е видно от високия 

процент дела, приключени в 3 месечен срок и от резултатите от 

инстанционния контрол. 

             През 2011г  не са постъпвали и жалби за бавност, което също е 

показател за добро качество на осъществяваната правораздавателната 

дейност.  
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    ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

      

     1. Образувани дела през 2010 г., 2011г. и първото 

полугодие на 2012 г., чието разглеждане е продължило над  3 

месеца: 

 

       - гр.д. № 3/2010 г., образувано на 05.01.2010г., иск по чл. 

49 от СК; на доклад на съдия Иванка Илинова; С Разпореждане №129 от 

07.01.2010г. на осн. чл. 131 от ГПК е наредено препис от ИМ и 

доказателствата да се изпратят на ответната страна. С Разпореждане №90 

от 19.01.2010г. ИМ е оставена без движение и е даден срок за посочване на 

адрес за призоваване на ответника. С Разпореждания № 950 от 01.02.2010г. 

и №1611 от 22.02.2010г. два пъти е удължаван срака за изпълнение на 

указанията на съда. С Разпореждане №1713 от 24.02.2010г., на осн. чл. 131 

от ГПК е наредено да се извърши размяна на книжа, като е дадено 

указание за залепване на уведомление, ако ответника не бъде намерен на 

адреса. С Разпореждане №3250 от 06.04.2010г., на по реда на чл. 47, ал. 6 

от ГПК започва процедура по определяне и назначаване на особен 

представител на ответника. С Разпореждане №4932 от 05.05.2010г. е 

наредено да се изпрати препис от ИМ и приложенията към нея на особения 

представител за писмен отговор. С Разпореждане №1100 от 21.05.2010г. е 

даден едноседмичен срок на ищцата, за да приложи квитанция за платена 

ДТ. С Определение №1157 от 01.06.2010г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети 

писмените доказателства, е допуснат до разпит искания свидетел и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 08.09.2010г. е даден ход на устните състезания и 

е обявена дата за постановяване на съдебния акт – 17.09.2010г. Решение 

№669 е постановено на 13.09.2010г., в обявения срок.  

- гр.д. № 35/2010 г., обрлазувано на 07.01.2010 г.; 

облигационен иск; на доклад на съдия Цветанка Вълчева; С 

Разпореждане №19 от 08.01.2010г. на осн. чл. 129, ал. 1, т. 2 от ГПК, ИМ е 

оставена без движение и е дадено указание в едноседмичен срок да се 

посочи ЕГН-то на ищеца.С разпореждане №316 от 11.01.2010г. е наредено 

да се извърши размяна на книжа. С Разпореждане № 2812 от 25.03.2010г. 

са назначени в.л. и е насрочено о.с.з. С Разпореждане № 3281 от 

07.04.2010г.  на осн. чл. 192 от ГПК е задължено трето неучастващо лице 

да предостави по делото цялата мед. документация, касаеща лечението на 

ищеца, като е определен седмодневен срок. В о.с.з. от 11.05.2010г. нод на 

делото не е даден поради нередевно призоваване на ответника. С 

Разпореждане № 5668 от 26.05.2010г. е даден едноседмичен срок за писмен 

отговор по молба с вх. № 5593 от 25.05.2010г. В о.с.з. от 29.06.2010г. по 

съображения за процесуална недопустимост, е оставено без уважение 
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искане от 25.05.2010г. за възстановяване на срок по чл. 131 от ГПК за 

предоставяне на писмен отговор, а делото е отложено за др. дата.. В о.с.з. 

от 28.09.2010г. делото е обявено за решаване. Решение № 819 от 

27.10.2010г. е постановено в срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК и след като е 

потвърдено от въззивната инстанция е влязбо в законна сила в цялост на 

28.04.2011г. Обектвна причина за продължителния период на разглеждане 

на делото се явява съдебната ваканция, обосновала големия времеви 

промеждутък между о.с.з 

- гр.д. № 81/2010 г., образувано на 12.01.2010г., иск по чл. 49 от 

СК; на доклад на съдия Веселка Златева; С Разпореждане № 431 от 

15.01.2010г. на осн. чл. 131 от ГПК се извършва размяна на книжа. С 

Разпореждания с №239 от 02.02.2010г., №1148 от 08.02.2010г. и №2344 от 

17.03.2010г., са давани последователно указания за уточняване на адреса 

на ответника, е удължен срока за изпълнение на дадените указания и е 

разпоредено чрез залепване да се връчи съобщение на ответника. С 

Определение от 12.04.2010г. /л. 28/,  на осн. чл. 140 от ГПК, са приети 

приложените към ИМ писмени доказателства, са допуснати до разпит 

двама свидетели при довеждане, е наредено препис от ИМ да се изпати на 

Д”СП” за изготвяне на доклад и е насрочено о.с.з. С Разпореждане от 

31.05.2010г./л. 33/ е уважена молбата за назначаване на особен 

представител на ответника. В о.с.з. от 29.06.2010г., поради необходимостта 

да се назначи особен представител на ответника, делото е отложено, като 

са дадени указания за довнасяне на сумата от 420лв. за възнаграждение на 

особения представител. В о.с.з. от 21.09.2010г. е даден ход по същество и  

делото е обявено за решаване в законоустановения срок. Решение № 740 от 

05.10.2010г. е постановено в законоустановения срок, и е влязло в законна 

сила на 10.12.2010г. .  

- гр.д. № 148/2010 г., образувано на 15.01.2010г., иск по чл. 31, 

ал. 2 от ЗС; на доклад на съдия Десислава Ралинова; С Разпореждане 

№507 от 15.01.2010г. е даден едноседмичен срок на ищеца за формулиране 

на общия размер на обезщетението и определяне на сумата, която се 

претендира месечно. С Разпореждане №929 от 28.01.2010г. на ищеца е 

дадено последно предупреждение за оформяне на петитума на ИМ. С 

Разпореждане №995 от 02.02.2010г. на осн. чл. 131 от ГПК е наредено да се 

извърши размяна на книжа. С Определение №672 от 22.03.2010г.  на осн. 

чл. 140 от ГПК са приети представените писм. доказателства, е допусната 

СТЕ като е определено в.л., е допусната СИЕ като е определено в.л., 

допуснати са до разпит двама свидетели на ответната страна и е насрочено 

о.с.з. и е изготвен проекто доклад по делото. В о.с.з. от 20.05.2010г. делото 

е отложено за събиране на доказателства. С вх. № 7045 от 23.06.2010г. е 

депозирана молба за отвод на в.л. или за назначаване на тройна експертиза. 

В о.с.з. от 08.07.2010г. е назначено ново в.л., а делото е отложено за 

изслушване на експертиза. В о.с.з. от 07.10.2010г. е даден ход по същество 
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и съдът е обявил, че ще постанови своя съдебен акт на 05.11.2010г. 

Решение № 873 е обявено на 05.11.2010г., в посочения срок и след като е 

потвърдено от въззивната инстанция е влзло в законна силав цялост на 

30.11.2011г. 

- гр.д. № 308/2010 г., образувано на 29.01.2010г.; иск по чл. 327 

вр. с чл. 318 от ТЗ вр. с. чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД; на доклад на съдия 

Николинка Попова; С Разпореждане №955 от 29.01.2010г. е наредено да 

се извърши  размяна на книжа, като е даден едномесечен срок за писмен 

отговор. С Определение №698 от 30.03.2010г. на осн. чл. 140 от ГПК са 

приети представените доказателства, е допусната ССЕ, са допуснати до 

разпит двама свидетели и е насрочено о.с.з.  В о.с.з. от 19.05.2010г. делото 

е отложено с оглед изпълнение на разпоредбата на чл. 214, ал. 1 от ГПК 

относно допускане на изменение на размера на претенцията за мораторна 

лихва. В о.с.з. от 29.09.2010г. съдът е счел делото за изяснено и е обявил, 

че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. Решение №731 е 

постановено на 01.10.2010г., в посочения срок. 

- гр.д.№ 1999/2010 г.,  образувано на 31.05.2010г., иск по чл. 

415 и чл. 422 от ГПК; на доклад на съдия Мира Мирчева; С 

Разпореждане № 5881 от 02.06.2010г. на осн. чл. 131 от ГПК се извършва 

размяна на книжа. С Определение №8841 от 14.07.2010г. е прието 

представеното писмено доказателство и е насрочено о.с.з. С Определение 

от 06.08.2010г. на осн. чл. 140 от ГПК, е назначена СГЕ, е разпоредено да 

се изиска за прилагане ч.гр.д. № 178/2010г. по описа на РС-гр.Пазарджик, е 

дадена възможност на ответника да доведе трима свидетели, е изготвен 

предварителен доклад, като е разпоредено същия да се изпрати на страните 

за становище. С Разпореждане №9736 от 31.08.2010г. е наредено 

Определението по  чл. 140 от ГПК да се изпрати отново на ответника и е 

увеличен депозита за в.л. В о.с.з. от 03.09.2010г. поради нередовно 

призоваване на ответника, делото е отложено. С Разпореждане №10378 от 

16.09.2010г. е наредено да се съобщи на ищеца да представи справка за 

адресната регистрация на ответника. С Разпореждане с №10864 от 

27.09.2010г. е постановено да се изиска служебна справка за адресната 

регистрация на ответника, и да се предупреди ответната страна за 

последиците по чл. 41, ал. 2 от ГПК, т.с. че чрез прилагане на съобщение 

по делото, ще се счита за редовно уведомена. В о.с.з. от 22.10.2010г. е 

приключено съдебното дирене и съдът  обявил, че ще постанови своя 

съдебен акт до 20.11.2010г. Решение №926 е обявено на 19.11.2010г., в 

посочения срок и е влязло в законна сила на 03.01.2011г. 

 

- гр.д. № 14/2011 г., образувано на 04.01.2011 г., иск по 

чл.87, ал. 3 от ЗЗД; на доклад на съдия Цветанка Вълчева ; С 

Разпореждания с №26 от 05.01.2011 г., с №630 от 17.01.2011 г. и 

с №239 от 27.01.2011 г., ИМ като нередовна е оставена без 
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движение, с указания за отстраняването им и за довнасяне на 

ДТ, и е уважена молба с вх. №616 от 17.01.2011г. за удължаване 

на срока за изпълнение на дадените указания. С Разпореждане 

№1277 от 03.02.2011г. и №2849 от 09.03.2011 г. се извършва 

размяна на книжа на осн. чл. 131 от ГПК и е поискано 

становището на ищеца относно искането на ответника по чл. 87, 

ал. 3, изр. 2 от ЗЗД. С Определение №795 от 28.03.2011г. на осн. 

чл.140 от ГПК са приети писмените доказателства, са допуснати 

до разпит исканите свидетели и е насрочено о.с.з. С 

Разпореждане №3871 от 31.03.2011 г. ищеца е задължен да 

представи доказателства за размера на своята пенсия. С 

Разпореждане №4272 от 11.04.2011г. са допуснати до разпит 

свидетелите на ответната страна и ищеца отвово е задължен да 

представи доказателства за своите доходи. В о.с.з. от 

03.05.2011г. на осн. чл. 87, ал. 3, изр. 2 от ЗЗД на ответника е 

даден двумесечен срок за изпълнение на задълженията по 

процесния договор и делото е отложено. В. о.с.з. от 05.07.2011 г. 

делото е отложено за изслушване на СИЕ. В о.с .з. от 04.10.2011 

г. съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се 

произнесе с Решение в едномесечен срок. Решение №928 от 

04.11.2011г., потвърдено от въззивната инстанция, е влязло в 

законна сила на 30.04.2012 г. Обективна причина за 

продължителния период на разглеждане на делото се явява 

процесуалното поведение на ищеца, който не изпълнява 

своевремено дадените от съда указания по отстраняване на 

нередовностите на ИМ.  

                 -гр.д. № 85/2011 г., образувано на 12.01.2011 г., вещни 

отрицателни уста новителни искове с пр. осн. чл. 124, ал. 1 от 

ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева ; С Разпореждане с 

№223 от 26.01.2011г. ИМ като нередовна е оставена без 

движение, с указания за отстраняването им. С Разпореждане 

№1508 от 09.02.2011 г. е наредена размяна на книжа, като на 

ответника е даден месечен срок за отговор. С Определение №731 

от 23.03.2011 г.  /, което не се намери като отделен съдебен акт в 

кориците на делото, но се намери в книгата за з.с.з. и беше 

отразено в деловодната система/ и №733 от 23.03.2011 г. са 

приети представе ните писмени доказателства, страната е 

задължена да представи, намиращите се у нея писмени 

доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от  03.05.2011 г. 

делото е спряно до приключване на процедурата по чл. 45В от 

ППЗСПЗЗ. С Определение от 02.08.2011 г.  /, който акт се намери 

в кориците на делото, но не беше отразен в деловодната система и 

не се намери отразен в книгата за закрити съдебни заседания/ 



18 

 

делото е възобновено. В о .с .з. от 18.10.2011 г. делото е 

отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 29.11.2011 г. 

съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в установения месечен срок. С Определение №3196 от 

21.12.2011 г., предявените на осн чл. 124 от ГПК отрицателни 

установителни искове са оставени без разглежда не, а производс 

твото е прекратено. Постановеният съдебен акт е влязл в 

законна сила на 04.01.2012г.  

                 -гр.д. № 87/2011 г. , образувано на 12.01.2011 г., вещен 

иск по Закона за управление на етажната собственост; на доклад 

на съдия Николинка Цветкова ; С Разпореждане с № 90 от 

13.01.2011г. ИМ като нередовна е оставена без движение за 

внасяне на ДТ. С разпореждане №824 от 20.01.2011 г. на  осн. 

чл.131 от ГПК е наредена размяна на книжа. С Определение № 

2552 от 01.03.2011г. на осн. чл. 140 са приети доказателствата, 

са допуснати до разпит поисканите свидетели и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. 18.04.2011 г. делото е отложено за разпит на 

свидетели. В о.с.з. от 06.06.2011 г. съдът е счел делото за 

изяснено и е обявил, че ще се произнесе в едномесечния срок. С 

Разпореждане №1664 от 06.07.2011 г. , което не се намери като 

отделен съдебен акт в кориците на делото, а се видя 

инкорпорирано в Определение № 1665 от с.д. /, но което беше 

отразено като отделен акт в книгата за з.с.з. и беше отразено в 

деловодната система/ е отменен хода по същество. С 

Определение №1665 от 06.07.2011г., предявеният иск като 

процесуално недопустим е оставен без разглеждане, а д елото е 

прекратено. По въззивна частна жалба №9972 от 19.07.2011г. 

делото е изпратено в ОС-Пазарджик, от където е върнато на 

19.08.2011г. В о.с.з. от 24.10.2011 г. съдът е счел делото за 

изяснено и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

установения срок.  Решение № 1007 от 24.11.2011г., след като е 

потвърдено от възивната инстанция е влязло в законна сила в 

цялост на 04.07.2012г. Обективна причина за продължителния 

период на разглеждане на делото е осъществения на два пъти 

инстанционен контрол на постановените съдебени актове.  

 -гр.д. №541/2011 г., образувано на 14.02.2011 г., иск по 

чл. 92, ал. 1 от ЗЗД; на доклад на съдия Иванка Илинова ; С 

Рапореждане №376 от 15.02.2011г. ИМ като нередовна е 

оставена без движение за довнасяне на ДТ. С Разпореждане 

№2341 от 25.02.2011г. е наредена размяна на книжа по чл. 131 

от ГПК. С Определение №839 от 31.03.2011 г. на осн. 140 от 

ГПК са приети писмените доказателства, са допуснати до разпит 

исканите свидетели и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 18.05.2011 г. 
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делото е отложено за събиране на гласни доказателства. В о.с.з. 

от 14.09.2011 г. съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че 

ще се произнесе с решение в установения месечен срок. Решение 

№811 от 06.10.2011 г., потвърдено от въззивната инстанция е 

влазло в законна сила на 08.02.2012г. Обектвна причина за 

продължителния период на разглеждане на делото се явява 

съдебната ваканция, обосновала големия времеви промеждутък 

между о.с.з.  

                -гр.д. №770/2011г., образувано на 24.04.2011г.; иск по 

чл. 2, ал. 1, т. 2  от ЗОДОВ; на доклад на съдия Николинка 

Цветкова; С Разпореждане №2329 от 24.02.2011г. на осн. чл. 

131 от ГПК е наредена размяна на книжа. С Определение №3392 

от 22.03.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети писмените 

доказателства, са допуснати до разпит исканите свидетели и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 02.05.2011г., от 27.06.2011г. и от 

01.07.2011г. делото е отложено за събиране на доказателства. В 

о.с.з. от 19.09.2011г. съдет е счел делото за изяснено и е обявил, 

че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Решение №843 е обявено на 14.10.2011г. и след като е 

потвърдено от въззивната инстанция е влязло в законна сила на 

14.03.2012 г. Във връзка с молба с вх. № 13587 от 20.10.2011 г. е 

постановено Определение №131 от 12.01.2012г., с което съдът  

отменя частично постановеното решение в частта за разноските.  

                 -гр.д. № 855/2011 г., образувано на 28.02.2011 г., иск по 

чл. 422 от ГПК; на доклад на съдия Десислава Ралинова ; С 

Разпореждания с №2403 от 28.02.2011г. и с №4117 от 

06.04.2011г. на осн. чл. 131 от ГПК се извършва размяна на 

книжа между страните. С Разпореждане №1052 от 26.04.2011г. 

като е уважена молбата на ищеца от 26.04.2011г. е удължен 

срока за изготвяне на становище по отговора на ответника. С 

Определение №1185 от 12.05.2011 г. на осн. чл. 140 от ГПК са 

приети представените доказателства и е насрочено о.с.з. В о .с 

.з. от 09.06.2011г. делото е отложено за изслушване на 

допусната СИЕ, и за прилагане на ч.гр.д. №5503/2010г. по описа 

на ПРС. В о.с.з. 15.09.2011 г. е уважена депозираната молба от 

14.09.2011г. на в.л. за изслушване на др.дата., като делото е 

отложено. В о.с.з. от 20.10.2011 г. съдът е счел делото за 

изяснено и е обявил, че ще се произнесе с Решение на 21.11.2011 

г. Решение №969 от 15.11.2011г. е постановено преди обявената 

дата и е влязло в законна сила на 13.12.2011 г. Причина за 

продължителния период невъзможността на в.л. да се яви за 

изслушване в о.с.з.   
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                      -гр.д. №1497/2011 г., образувано на 08.04.2011г., иск 

по чл. 49 от СК; на доклад на съдия Цветанка Вълчева ; С 

Разпореждания №4188 от 08.04.2011г., №1074 от 29.04.2011г. и 

№5472 от 11.05.2011г. ИМ е оставена без движение, с указания 

за отстраняване на нередовностите, е уважена молба от 

10.05.2012г. за удължаване на срока за изпълнение на дад ените 

указания и е издадено съдебно удостоверение. С Разпореждане 

№6167 от 26.05.2011г. се извършва размяна на книжа на осн. 

чл.131 от ГПК. С разпореждане №6562 от 03.06.2011 г. се 

нарежда извършване на уведомление чрез залепване по чл. 47, 

ал. 1 от ГПК. С  Разпореждане №7293 от 20.06.2011г. се нарежда 

да се извърши ново уведомление чрез залепване, като са дадени 

подробни указания относно надлежното оформяне на 

съобщението за залепване. С Определение №1778 от 19.07.2011 

г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети представените доказателства, 

са допуснати до разпит поисканите свидетели и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. от 25.10.2011 г. делото е отложено за събиране на 

допълнителни писм. доказателства. В о.с.з. от 15.11.2011 г. 

съдът счел делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в месечен срок. Решение № 1090 е обявено на 

14.12.2011 г. - в месечния срок и е влязло в законна сила на 

05.01.2012г. 

   -гр.д.№ 1/2012г., образувано на 03.01.2012г., облигационен 

иск по чл. 233, ал. 1 във вр. с чл. 236, ал. 2 от ЗЗД; на доклад на съдия 

Цветанка Вълчева. С Разпореждания с №20 от 03.01.2012г. и №136 от 

13.01.2012г. ИМ като нередовна е оставена без движение и са дадени 

указания по отстраняването им, включително и за внасяне на ДТ. С 

Разпореждане № 1124 от 26.01.2012г. е извършена размяна на книжа. С 

Определение №684 от 02.03.2012г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети писм. 

доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 08.05.2012г. съдът е дал ход на 

делото по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

едномесечен срок. Решение №482 от 04.06.2012г., е постановено в 

посочения срок.  

- гр.д. № 6/2012г., образувано на 03.01.2012г.; иск по чл. 147, 

ал. 1, предл. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 237”в” от ГПК /отм/; на доклад на съдия 

Иванка Илинова; С Разпореждане №35 от 04.01.2012г., ИМ като 

нередовна е оставена без движение и е даден срок за  отстраняването им. С 

Разпореждане №1376 от 02.02.2012г. е извършена размяна на книжа по чл. 

131 от ГПК. С Определение №464 от 10.02.2012г. на осн. чл. 140 от ГПК са 

приети писм. доказателства, е допусната СИЕ, е назначено в.л. и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. ог 15.03.2012г. делото е отложено като, с оглед 

изготвяне на пълно заключение, е дадена възможност на в.л. да извърши 

допълнителни справки и проучвания. В о.с.з. от 03.05.2012г. съдът е счел 
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делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с Решение на 

01.06.2012г. Решение №474 е постановено на 30.05.2012г., в посочения 

срок. 

     - гр.д. № 19/2012г., образувано на 04.01.2012г.; иск по чл. 5, 

ал. 1, т. 1- 4 за издаване на Заповед по Закона за защита от домашно 

насилие; на доклад на съдия Мира Мирчева; С Разпореждане №220 от 

06.01.2012г. е насрочено о.с.з. и е наредено на ответника да се връчи 

препис от молбата и приложенията към нея. По молба с вх. №454 от 

12.01.2012г. има издадено удостоверение. В о.с.з. от 27.01.2012г. делото е 

отложено за изслушване на СПЕ и за събиране на доказателства. На 

01.02.2012г. са изпратени са писма до Държавна психиатрична болница и 

до Бюро „Съдимост” при РС-гр.Пазарджик. С Разпореждане №1681 от 

14.02.2012г. е назначено в.л. С Разпореждане №2037 от 20.02.2012г. е 

приет отвода на в.л. и е назначено ново в.л., а насроченото о.с.з. е 

отсрочено за нова дата. С Определение №577 от 22.02.2012г. е оставено без 

уважение искането от 21.02.2012г. за издаване на незабавна заповед за 

защита чрез забрана на ответника да приближава пострадалото лице. По 

молба за отлагане на делото, с вх. №2985 от 29.02.2012г., с Определение 

№2593 от 01.03.2012г., съдът е отсрочил делото, като е предупредил, че 

при невъзможност да се изпълни задачата в срок, ще бъде назначено ново 

в.л. В о.с.з. от 30.03.2012г. делото е отложено за изслушване на СПЕ. В 

о.с.з. от 04.05.2012г. делото е отложено за разпит на двама свидетели. В 

о.с.з. от 01.06.2012г. делото е отложено за повторно изслушване на в.л. В 

о.с.з. от 29.06.2012г. делото е обявено за решаване и съдът е постановил 

своя акт Решение № 577 в проведеното о.с.з. като е разяснил на страните 

срока за обжалване. От същата дата има издадена Заповед за защита, която 

пострадалата е получила лично.                                                                                      

По причина, че към момента на извършване на проверката 

гр.д. №15/2012г., гр.д.№28/2012г. и гр.д.№331/2012г. бяха изпратени за 

извършване на инстанционен контрол, движението на същите бе 

проследено и описано по предоставена ни деловодна справка от ЕИС. 

- гр.д. №15/2012г.; образувано на 04.01.2012г.; облигационен 

иск; на доклад на съдия Николинка Попова; С Разпореждане №137 от 

04.01.2012г. е извършена размяна на книжа. С Определение №469 от 

13.02.2012г. е назначено в.л. и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 09.05.2012г. 

делото е обявено за решаване. Решение №448 е постановено на 

21.05.2012г. в законоустановения срок. 

- гр.д. №28/2012г.; образувано на 05.01.2012г.; облигационен 

иск; на доклад на съдия Николинка Цветкова; С Разпореждане №158 от 

05.01.2012г. е извършена размяна на книжа. С Определение №1564 от 

08.02.2012г. са приети доказателствата, е назначено в.л. и е насрочено о.с.з. 

В о.с.з. от 20.03.2012г. делото е отложено за изслушване на допълнителна 
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СИЕ. В о.с.з. от 17.04.2012г. делото е обявено за решаване. Решение №442 

е постановено на  17.05.2012г. в законоустановения срок. 

- гр.д. № 331/12 г.; образувано на 30.01.2012г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Десислава Ралинова; С Разпореждане №1243 от 

31.01.2012г.  е извършена размяна на книжа. С Определение №599 от 

23.02.2012г. на осн. 140 от ГПК са приети представените доказателства, е 

допусната САвт.Е като е назначено в.л. и е насрочено о.с.з. С вх. № 2851 от 

27.02.2012г. е поискано да се допуснат свидетели. С разпореждане №2391 

от 27.02.2012г. е наредено да се уточни възрастта на първата свидетелка, с 

оглед на преценка доколко е оправдано разпит на малолетен в о.с.з. С 

молба с вх. № 3074 от 02.03.2012г. е поискана замяна на свидетел. С 

Разпореждане №2663 от 02.03.2012г. е уважено искането за замяна на 

свидетел. В о.с.з. от 04.04.2012г. делото е отложено, като в ЕИС не е 

отразена причината. В о.с.з. от 16.05.2012г. делото е обявено за решаване. 

Решение №515 е постановено на 12.06.2012г., в законоустановения срок.  

  

 Анализът на проверените на случаен принцип граждански 

дела, образувани през 2010г., 2011г. и първотополугодие на 2012г., 

сочи на следните изводи: 

 Разпорежданията от закрити съдебни заседания / з.с.з./ 

се изписват на ръка върху съответния входящ документ. Същите в 

кориците на делото са без номера, а в деловодната система и 

книгата за закрити съдебни заседания са със съответни номера, 

които са отразени в настоящия констативен акт.  

 Обективни причини за продължителния период на 

разглеждане на делата, продължил над 3 месеца, се явяват: 

процесуалното поведение на страните, които не изпълняват 

своевремено дадените от съда указания по отстраняване на 

нередовностите на ИМ; осъществения инстанционен контрол 

на съдебените актове, постановени в хода на  производството; 

съдебната ваканция, обосновала големия времеви промеждутък 

между отделните открити съдебни заседания/о.с.з/; 

процесуалното поведение на вещите лица, свързано с 

невъзможността им да се явят за изслушване в о.с.з. По тези 

дела обаче съдебните актове се постановяват в обявения срок.   
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              2. Образувани дела след 01.01.2010 г. и неприключили към 

31.12.2010 г.; образувани след 01.01.2011 г. и неприключили към 

31.12.2011 г., както и дела, образувани след 01.01.2012 г. и 

неприключили към 30.06.2012 г. 

  - гр.д.№ 221/2010 г., обр. на 21.01.2010 г., на доклад на съдия 

Николинка Попова - делба. На същата дата е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, писмен отговор е постъпил на 22.02.10 г. и на 24.02.10 г. На 

23.02.10 г. и на 25.02.10 г. са постановени две определения по чл. 140 ГПК, 

като в първото съдът е насрочил делото, а с второто се е произнесъл по 

допускане на доказателствата. Първото с.з. е проведено на 28.04.10 г., 

когато с оглед направеното от страните изявление за постигане на съдебна 

спогодба за разрешаване на правния спор  и реално поделяне на процесния 

имот, съдът е приел, че следва да се приложи процедурата на чл. 201, ал.1 

ЗУТ, като препис от заключението на в.л., приложената към него скица и 

препис от съдебния протокол се изпратят на гл. архитект на Общинската 

администрация при община Пазарджик за становище относно 

поделяемостта на имота, при спазване изискванията на чл. 19 ЗУТ. 

Проведени са три с.з.: на 08.09.10 г., на 24.11.10 г., на 02.02.11 г., на 

16.03.11 г., на 01.06.11 г. - отложени, поради неприключила 

административна процедура с влязла в сила административна заповед. В 

с.з. на 15.06.11 г. е постигната съдебна спогодба, одобрена от съда, а 

производството по делото е прекратено; 

                  - гр.д.№ 576/2010 г., обр. на 24.02.2010 г., на доклад на съдия 

Иванка Илинова - иск за обезщетение по Кодекса на труда. Делото 

първоначално е било заведено като  гр.д.№ 4149/2009 год., обр. на 

16.12.2009 г., с докладчик  ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА, иск за оспорване 

законността на уволнение и за обезщетения по КТ, но поради направен 

отвод, на 29.12.09 г., на принципа на случайния подбор, е определен нов 

докладчик съдия ИВАНКА ИЛИНОВА, на 30.12.009 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. На 05.02.10 г. е постъпил отговор на 

исковата молба. На 09.02.10 г. ИМ е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба по делото, без входящ номер и дата. С 

разпореждане от 22.02.10 г. е  изготвен доклад по чл. 312, ал.1, т.2 ГПК, в 

който съдът е разделил предявените искове, като исковете по чл.  344, ал.1, 

т.1, т.2, т.3 КТ  са разгледани по гр.д.№ 4149/2009 г., а настоящото дело е 

образувано по предявените искове по чл. 221, ал.2 КТ и по чл. 224 КТ. На 

25.02.10 г. е постановено определение по чл. 140, ал.1 ГПК, делото е 

насрочено за 31.03.10 г., когато производството по делото е спряно, на осн. 

чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. С определение от 14.06.11 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил за 06.07.11 г., отложено за 
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събиране на доказателства - изготвяне на СИЕ. На 07.09.11 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 28.09.2011 г.; 

  - гр.д.№ 594/2010 г., обр. на 25.02.2010 г., на доклад на съдия 

Цветанка Вълчева- развод. На 01.03.10 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, на 08.04.10 г. е постъпила насрещна искова молба, на осн. чл. 

211, ал.1 ГПК, препис от която е изпратена на другата страна за 

становище. Писмен отговор на ИМ е постъпил на 09.04.10 г. На 04.05.10 г. 

е постъпил отговор на насрещна искова молба. На 25.05.10 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 06.07.10 

г., когато ход на делото не е даден, поради заболяване на ответника. В с.з. 

на 12.10.10 г. съдията-докладчик се е отстранил от делото, на осн. чл. 22, 

ал.1, т.6 ГПК. На 15.10.10 г., на принципа на случайния подбор, е 

определен нов докладчик - съдия Десислава Ралинова. Делото е насрочено 

за 25.11.10 г., когато е направен доклад по чл. 146 ГПК, отложено за 

събиране на доказателства. В с.з. на 21.01.11 г. е даден ход по същество. 

На 28.01.11 г. е постъпила молба от ответника по чл. 151, ал.1 ГПК за 

поправка и допълване на протокола от последното съдебно заседание. На 

14.02.11 г. е проведено с.з., решението е обявено на 07.03.2011г.;   

  - гр.д.№ 782/2010 г., обр. на 17.03.2010 г., на доклад на съдия 

Николинка Цветкова- иск по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ. С определение от 20.04.10 

г.  има новоконституирани ищци, на мястото на починалата ищца, на 

основание чл. 227 ГПК. С определение от 21.04.2010 г. производството по 

делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.2 ГПК, с дадени указания до 

ищеца в шестмесечен срок да посочи правоприемниците на починалия 

ответник и адресите им. В указания срок не са представени данни в тази 

насока, поради което с определение от 31.05.2011 г. съдът, на осн. чл. 230, 

ал.2 ГПК, е отменил определението, с което е спряно производството, 

оставил е без разглеждане предявения иск и е прекратил производството 

по делото. По реда на инстанционния съдебен контрол с определение от 

21.07.2011 г., по в.гр.д.№ 648/2011 г., ОС - Пазарджик е отменил 

обжалваното определение и е върнал делото за продължаване на 

необходимите процесуални действия. В с.з. от 19.09.11 г. не е даден ход на 

делото, поради внезапно заболяване на един от ответниците. В с.з. на 

17.10.11 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 17.11.2011 г.; 

  - гр.д.№ 652/2010 г., обр. на 02.03.2010 г., на  доклад на съдия  

Веселка Златева- иск по чл. 108 ЗС. С разпореждане от 05.03.10 г. ИМ е 

оставена без движение, с указания, изпълнени с молба от 19.03.10 г. С 

разпореждане от 22.03.10 г. ИМ отново е без движение, с указания, срокът 

за изпълнение на които е удължен до 15.04.10 г.  На 12.04.10 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 14.05.10 г. е постановено 
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определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 29.06.10, когато ход не 

е даден, поради внезапно заболяване на страните. На 07.07.10 е постъпил 

отговор на ИМ. На 12.10.10 г. е проведено съдебно заседание,  по реда на 

чл. 64 и сл. ГПК, за възстановяване на срок за подаване на отговор по чл. 

131 ГПК по отношение на ответника. В с.з. на 07.12.10 г. е заличен като 

страна починал ответник и са конституирани нови  ответници, ИМ е 

оставена без движение, с указания до ищеца да посочи данни за адрес и 

призоваване на един от новоконституираните ответници. В с.з. на 03.05.11 

г. е направен доклад на делото, същото е отложено за събиране на 

доказателства. Проведени са с.з. на: 21.06.11 г., 04.10.11 г., 22.11.11 г., 

17.01.12 г. - отложени за събиране на доказателства, поради направени 

откази на експерти да изготвят заключение по допусната СПЕ. На 

13.03.012 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 12.04.2012 г.; 

                    - гр.д. № 131/2011 г., обр. на 14.01.2011 год., с пр. основание 

чл. 124, ал.1 ГПК, вр. чл. 415 ГПК, на доклад на съдия Цветанка Вълчева. 

На 21.01.11 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 02.03.11 г. е 

постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 09.05.2011 г. исковата молба 

е оставена без движение, с дадени указания до ищеца да упражни правото 

си по чл. 214, ал.1 ГПК, като довнесе съответната държавна такса. С 

разпореждане от 27.05.11 г. е даден нов едноседмичен срок за изпълнение 

на указанията. На 30.06.11 г. е постъпила молба с уточнение по дадените 

указания, копие от същата е изпратена на ответника за  становище, 

отговор е постъпил на 27.07.11 г. На 09.09.11 г. е постановено определение 

по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 01.11.11 г., когато е направен 

доклад по чл. 146 ГПК и същото е отложено за изслушване на съдебно-

икономическа експертиза. Проведеното с.з. на 06.12.11 г. е отложено за 

изготвяне на допълнително заключение по съдебната експертиза. С.з. от 

07.02.12 г. е отложено отново за изготвяне на допълнително заключение 

по съдебната експертиза. На 03.04.12 г. е даден ход по същество, 

решението е от 02.05.2012 г.; 

 - гр.д. № 442/2011 г., обр. на 08.02.2011 год., с пр. основание 

чл. 108 ЗС, на доклад на съдия Веселка Златева. С разпореждане от 

09.02.11 г. ИМ е оставена без движение, за внасяне на д.т. На 14.02.11 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор е постъпил на 05.04.11 

г. На 07.04.11 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 17.05.11 г. С определение от 10.05.11 г. съдът е оставил ИМ 

без движение, тъй като е констатирал противоречие между 

обстоятелствената част и петитума на ИМ относно процесния имот. 

Указанията са изпълнени от ищците с молба от 25.05.11 г., препис от която 

е изпратена на ответника за вземане на становище в 1-месечен срок. На 

11.07.11 г. е постъпил допълнителен отговор на ИМ. На 15.07.11 г. е 
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постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 

разглеждане на 11.10.11 г., когато е направен доклад, на основание чл. 146 

ГПК, делото е отложено за изслушване на допусната съдебно-техническа 

експертиза. С.з. от 29.11.11 г. е отложено, поради неизготвена от вещото 

лице съдебна експертиза. В с.з. от 31.01.12 г. не е даден ход на делото и 

същото е отложено, на основание чл. 142, ал.2 ГПК. С.з. от 20.03.12 г. е 

отложено, поради поставена допълнителна експертиза на вещото лице, 

Проведените с.з. на 29.05.12 г. и на 03.07.12 г. са отложени, тъй като не е 

представено допълнително заключение на вещото лице. С.з. от 25.09.12 г. е 

отложено, защото съдът е констатирал, че вещото лице не е отговорило на 

всички поставени въпроси, поради което му е дал възможност да допълни 

заключението си. Към датата на проверката /10.10.12 г./ делото е висящо, 

насрочено за 27.11.11 г.; 

  

      - гр.д. № 584/2011 г., обр. на 15.02.2011 год., с пр. основание 

чл. 422, ал.1 ГПК, на доклад на съдия Николинка Цветкова. На 16.02.11 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване, че лицето не живее  на посочения адрес. С 

разпореждане от 21.02.11 г.  ИМ е оставена без движение, с указания до 

ищеца да представи официална справка за адреса на ответника, изпълнени 

с молба от 14.03.11 г. С разпореждане от 06.04.11 г. е назначен особен 

представител на ответника, отговор на ИМ е постъпил на 10.05.11 г. На 

12.05.11 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено 

за 13.06.11 г., когато е направен доклад по чл. 146 ГПК и същото е 

отложено за изготвяне на допълнителна съдебно-икономическа експертиза. 

Насрочените с.з. на 24.10.11 г. и на 28.11.11 г. са отложени, поради 

неизготвена експертиза от вещото лице. С.з. от 30.01.12 г. е отложено 

поради непредставяне на съдебната експертиза в срока по чл. 199 ГПК. На 

13.03.012 г. е даден ход по същество, решението е от    

01.04.2012г . 

 

                   - гр.д.№ 1153/2011 г., обр. на 17.03.11 г., делба, на доклад на 

съдия Николинка Попова. С разпореждане от 29.03.11 г. ИМ е оставена без 

движение, с дадени указания за представяне на справка за адресна 

регистрация на ответник, изпълнени с молба от 28.04.11 г. На 01.07.11 г. е 

постъпил отговор на ИМ, на 04.07.11 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, делото е насрочено за 26.10.11 г., когато е направен доклад, на 

основание чл. 146, ал.1 ГПК и делото е отложено за събиране на писмени 

доказателства. В с.з. на 25.01.12 г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, възобновено на 26.03.12 г., въз основа на 

постъпила молба. В с.з. на 06.06.12 г. производството по делото отново е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки по движението на преюдициалния спор; 
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  - гр.д.№ 3016/2011 г., обр. на 12.07.11 г., иск по Кодекса на 

труда, на доклад на съдия Иванка Илинова. С разпореждане от 12.07.11 г. 

ИМ е оставена без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 

10.08.11 г. На 12.08.12 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. На 

02.12.11 г. е постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено 

за 25.01.12 г., когато е даден ход по същество, решението е от 20.02.2012 

г.;  

 - гр.д.№ 2824/2011 г., обр. на 06.07.2011 г.,  иск по чл. 422 

ГПК, на доклад на съдия Мира Мирчева. На 28.07.11 г. е постановено 

препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор, на 26.09.11 г. е 

постъпил отговор на ИМ.  На 25.10.11 г. е постановено определение по чл. 

140 ГПК, с изготвен проект на доклад, делото е насрочено за 11.11.11 г., 

когато е отложено за събиране на доказателства. С определение от 29.11.11 

г. производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. 

С определение от 10.09.12 г. производството по делото е възобновено и е 

насрочено съдебно заседание за 12.10.2012 г.; 

 

 - гр.д.№ 3007/2011 г., обр. на 12.07.2011 г., пр. основание чл. 

79 ЗЗД, на доклад на съдия Десислава Ралинова. На същата дата е указано 

препис от ИМ с приложенията да се изпрати на ответника за становище, 

писмен отговор на ИМ е постъпил на 30.08.11 г. На 21.09.11 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК. Първото с.з. е проведено на 

10.11.11 г., когато е направен доклад по делото, отложено за събиране на 

доказателства. На 19.01.12 г. е даден ход по същество, решението е от 

20.02.2012 г.; 

 

 - гр.д.№ 752/2012 г., обр. на 24.02.12 г., на доклад на съдия 

Николинка Попова, иск с пр. основание чл. 422 ГПК във вр. чл. 415 ГПК. 

На същата дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор на 

ИМ е постъпил на 09.04.12 г. На 17.04.12 г. е постановено определение по 

чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 13.06.12 г., когато е направен доклад, 

на основание чл. 146, ал.1 ГПК, делото е отложено поради неявяване на 

вещото лице за изслушване на допуснатата съдебна експертиза, поради 

служебен ангажимент в АпС-Пловдив по същото време, както и поради 

това, че не е спазен седмодневния срок за представяне на заключението. 

Към момента на проверката делото е висящо, насрочено за 24.10.2012 г.; 

 

 - гр.д.№1718/2012 г., обр. на 20.04.2012 г., на доклад на съдия 

Николинка Попова- делба. На същата дата ИМ е оставена без движение, с 

указания, по изпълнението на които е депозирана молба от 16.05.12 г. На 

17.05.12 г. е указано „преписи за отговор по чл. 131 ГПК”. На 31.05.12 г. е 

постъпила молба от ищцата, върху която е поставена резолюция „преписи 
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на ответника”. На 20.06.12 г. е постъпило възражение от ответника, върху 

което саморъчно е поставена отново резолюция „да се изпратят преписи за 

отговор по чл. 131 ГПК”. На 11.07.12 г. е постъпила молба от ищцата, че 

по делото липсва коригираната ИМ с едно от доказателствата към нея. 

Веднага е поставена резолюция да се изискат обяснения от деловодителя, 

във връзка с констатираната липса. На 16.08.12 г. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 31.10.12 г., 14.30 ч.; 

 

 - гр.д.№ 1109/2012 г., обр. на 19.03.12 г., на доклад на съдия 

Николинка Цветкова- иск с пр. основание чл. 422 ГПК, във вр. чл. 415 

ГПК. На същата дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор 

на ИМ е постъпил на 10.05.12 г. и на същата дата в з.з. е постановено 

определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 21.06.12 г., когато е 

направен доклад, на основание чл. 146, ал.1 ГПК, делото е отложено за 

събиране на допълнителни доказателства. В с.з. на 11.09.12 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 11.10.12 г. 

 

                  Като причини за неприключилите производства по делата  

могат да се посочат: оставяне на исковите молби без движение, за 

отстраняване на констатирани нередовности; многократно отлагане на 

делата, поради неизготвени в срок съдебни експертизи или неявяване на 

вещите лица, поради служебна ангажираност в друг съд; спиране на 

производството по делото, при наличие на процесуални предпоставки по 

чл. 229, ал.1 ГПК. Първото по делото с.з. е насрочвано до месец и 

половина, макс. до  два месеца след постановяване на определението по 

чл. 140 ГПК /с изкл. на съдебната ваканция/. Постъпващите по делото 

книжа са администрирани своевременно. Доклад по делото е правен в 

първото по делото съдебно заседание. Обективна причина за 

неприключилите в края на 2010 г. и съответно 2011 г. производства е 

образуването на делата през  втората половина на съответните 

периоди. 

                           3. Образувани дела преди 01.01.2010 г. и неприключили 

към 31.12.2011 г.: 

 

-гр.д. № 183/2003г.; образувано на 04.02.2003г.; вещен иск по 

чл. 14 от ЗСПЗЗ; на доклад на съдия Борислав Илиев, а след това на 

съдия Веселка Златева; В о.с.з. – първо от 20.02.2003г., делото е 

отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 20.03.2003г. делото е 

отложено за изслушване на допълнително заключение по делото. В о.с.з. 

от 22.04.2003г. е даден ход по същество и  делото е обявено за решаване. С 

Определение от 30.05.2003г. след извършена служебна проверка, съдът е 

констатирал, че е дал неправилно ход по същество, отменил е 
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постановеното определение,  оставил е без движение подадената жалба и е 

дал седмодневен срок за представяне на доказателства за процесуалната 

легитимация на жалбоподателя. В о.с.з. от 05.10.2005г. делото е отложено 

за изслушване на второ допълнително заключение. С Разпореждания както 

следва от : 26.06.2003г., от 18.07.2003г., от 28.07.2003г., от 29.02.2004г., от 

02.06.2004г., от 02.06.2004г., от 16.09.2004г., 29.11.2004г., 28.09.2005г., от 

28.06.2006г. и от 08.07.2005г. делото е администрирано, като съдът е давал 

указания на страните за отстраняване на нередовности по исканията и 

представяните от тях доказателства. В о.с.з. от 21.11.2005г. делото е спряно 

до приключване на гр.д. №1722/2005г.  по описа на РС-гр.Пазарджик с 

влязло в сила решение. С справки от 07.07.2006г., от 19.11.2007г., от 

04.03.2008г., от 28.05.2008г., от 01.10.2008г.; от 21.01.2009г., от 

16.05.2009г; от 04.09.2009г.; от 22.10.2009г.; от 01.12.2009г.; от 

01.02.2010г. и от 19.10.2010г. делото е периодично администрирано, като 

са изисквани справки за движението на преюдициалния спор. С 

Определение от 16.11.2010г. делото е възобновено и е насрочено о.с.з. В 

о.с.з. от 08.02.2011г. делото е отложено за събиране на доказателства. В 

о.с.з. от 01.03.2011г. по молба на страната, делото е спряно до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. №108/2003г. на ОС-гр. 

Пазарджик. С справки от 29.01.2011г., от 20.10.2011г., от 08.06.2012г. и от 

15.09.2012г. делото е периодично администрирано, като са изисквани 

справки за движението на преюдициалния спор. 

-гр.д. № 2833/2008г. , образувано на 22.12.2008г., иск по вещен 

иск по чл. 108 от ЗС; на доклад на съдия Десислава Ралинова. С 

Разпореждания с №1972 от 29.12.2009г., № 592 от 26.01.2009г., № 709 от 

27.01.2009г., № 971 от 12.02.2009г., ИМ е оставена без движение до 

отстраняване на нередовностите, като са дадени указания за 

отстраняването им и е извършена размяна на книжа между страните. С 

Определение от 20.03.2009г. са приети писм. доказателства, нарсрочено е 

о.с.з. и е изготвен предварителен доклад по делото, който е изпратен на 

страните за становище. В о.с.з. от 30.04.2009г. делото е отложено поради 

нередовно призовани ищци. В о.с.з. от 18.06.2009г. делото е отложено 

поради изменение на иска от ищците и необходимостта препис от молбата 

за изменение на иска да се изпрати на ответниците за становище. В о.с.з. от 

01.10.2009г. на осн. чл.229, ал. 1,т.4 от ГПК делото е спряно поради 

наличие на преюдициален спор – адм.д. № 2385/2008г. на Адм.С-гр. 

Пловдив. Делото е администрирано периодично, като са изискани 7бр. 

справки за движението на преюдициалния спор. С Определение № 612 от 

23.02.2012г. делото е възобновено, допуснато е встъпване в процеса на 

трето лице-помагач, разпределена е тежестта на доказване и е насрочено 

о.с.з. В о.с.з. делото е отложено поради неявяване на ищците и за събиране 

на доказателства. С молба с вх. № 7018 от 16.05.2012г., към която са 

приложени доказателства за основанието,  е поискано спиране на делото. С 
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Разпореждане № 5041 от 20.04.2012г. е наредено препис от молбата да се 

изпрати на ищците за становище по искането за спиране. С Определение 

№ 1432 от 17.05.2012г. производството по делото е спряно до приключване 

на адм.д.№2329/12г. по описа на ВАС и е отменено насроченото о.с.з.              

По причина, че към момента на извършване на проверката гр.д. 

№771/2007г., грд. №1918/2007г., гр.д. № 2459/2008г. и гр.д. 

№3419/2009г., бяха изпратени за извършване на инстанционен 

контрол, движението на същите бе проследено и описано по 

предоставена ни деловодна справка от електронната деловодна 

система. 

                   

              -гр.д. №  771/2007г.; образувано на 26.03.2007г.; пр -во  

по ГПК/отм./; на доклад на съдия Цветанка Вълчева , а след 

това на съдия Николинка Цветкова ; С Разпореждане № 701 от 

27.03.2007г. ИМ е оставена без движение с указание за 

отстраняване на нередовностите. В о.с.з. от 10.05.2007г., от 

07.06.2007г., от 20.09.2007г., от 01.11.2007г. и от 13.12.2007г. 

последователно делото е отлагано за събиране на доказателства, 

поради нередовно призовани страни и поради несвоевременно 

получени писмени доказателства. В о.с.з. от 07.02.2008г. делото 

е спряно до приключване на преюдициално досъдебно 

производство №10/2007г. по описа на НСлС. Периодично делото 

е администрирано със запитвания до ОП -гр. Пазарджик за 

движението на преюдициалния спор, като последното писмо е от 

11.09.2012г.  

             -гр.д. № 1918/2007г.; образувано на 23.07.2007г.; делба; 

на доклад на съдия Иванка Илинова ; В о.с.з. от 03.10.2007г. е 

обявено, че делбата ще бъде допусната. Решение № 1003 за 

допускане на делбата е обявено на 26.10.2007г. С Разпореждане 

№ 3155 от 19.12.2007г. е допусната СТЕ и е наредено да се внесе 

депозит за в.л. в седмодневен срок.  С Разпореждане № 1498 от 

23.05.2008г., поради невнасяне на ДТ за в.л., е наредено делото 

да се архивира. С Разпореждане № 4025 от 30.03.2012г. е 

назначено в.л.  и е насрочено о.с.з. В. о.с.з. от 10.05.2012г. е 

допусната тройна СТЕ. В о.с.з. от 21.06.2012г. делото е 

отложено поради неизготвена тройна СТЕ. В о.с.з. от 

11.10.2012г. делото е отложено за постигане на спогодба между 

страните.  

         -гр.д. № 2458/2008г.; образувано на 21.11.2008г.; вещен 

иск; на доклад на съдия Десислава Раллинова ; С Разпореждане 

№ 1776 от 24.11.2008г. ИМ е оставена без движение и са дадени 

указания за отсраняване на нередовностите и за внасяне на ДТ. 

В о.с.з. от 18.02.2009г. делото е отложено поради нередовно 
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призоваване на ответника. В о.с.з. от 18.03.2009г. делото е 

спряно до приключване на преюдициален спор по гр.д. № 

1098/2006г. по описа на РС-гр.Пазарджик. С Разпореждане № 

843 от 16.03.2012г. производството по делото е възобнове но и 

ИМ е оставена без движение, дадени са указания за уточняване 

на обстоятелствата, обосноваващи претенцията и е определен 

срок за изпълнение. С Определение № 1084 от 17.04.2012г. 

производството по делото е прекратено и същото е изпратено на 

ОС-гр. Пазарджик.  

 - гр.д. № 3419/2009г.; образувано на 06.11.2009г.; 

облигационен иск; на доклад на съдия Николинка Цветкова; С 

Разпореждане № 8233 от 06.11.2009г. е наредена размяна на книжа. С 

Разпореждане № 10120 от 14.12.2009г.  е насрочено о.с.з.  С Определение 

№ 17 от 07.01.2010г. е заличено в.л. и назначено ново в.л. По делото са 

проведени 13 бр. о.с.з. от: 01.02.2010г.; 15.03.2010г.; 26.04.2010г.; 

30.06.2010г.; 27.09.2010г.; 29.11.2010г.; 20.12.2010г.; 14.02.2011г.; 

14.03.2011г.; 18.04.2011г.; 30.05.2011г.; 17.10.2011г. и от 05.12.2011г. , в 

които същото е отлагано поради неизготвени своевременно експертизи, за 

събиране на доказателства и поради неявяване на страните по делото.  В 

о.с.з. от 19.12.2011г. делото е обявено за решаване. Решение № 48 е 

постановено на 19.01.2012г., в законоустановения срок. Същото е 

допълнено в частта за разноските с Определение № 887 от 21.03.2012г.  

   - гр.д.№ 1483/2007 г., обр. на 04.06.2007 г., на доклад на съдия  
Веселка Златева- делба. Производството е по реда на ГПК /отм./. С.з. на 
03.07.2007 г. е отложено, поради нередовна процедура по призоваване. В 
с.з. на 09.10.07 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 182, ал.1, 
б.”г” ГПК /отм./. Правени са периодични справки по движението на 
преюдициалното дело. С определение от 16.03.11 г. производството по 
делото е възобновено. Проведени са с.з. на: 19.04.11 г. - отложено, тъй 
като е дадена възможност на назначения служебен защитник на ищеца да 

се запознае с делото. На 10.05.11 г. е даден ход по същество, решението по 
допускане на делбата е обявено на 03.06.11 г. На 10.10.11 г. е постановено 
определение, във връзка с втора фаза по извършването на делбата, с което 
е допуснато изслушването на СТЕ и СОЕ, определен е депозит, вносим в 
седмодневен срок от получаването на съобщението, съобщенията до 
страните са получени на 14.10.11 г. и на 31.10.11 г., не е внесен 
определения депозит. Има резолюция от 02.03.12 г. делото да се архивира; 

   - гр.д.№ 771/2007 г., обр. на 26.03.07 г., на доклад на съдия  

Цветанка Вълчева- иск с правно основание чл. 254 ГПК /отм./. С.з. на 

10.05.07 г., - не е даден ход, поради нередовна процедура по призоваване; с.з. 

на 07.06.07 г., на 20.09.07 г., на 01.11.07 г., 13.12.07 г.; - всичките отложени за 

събиране на доказателства. В с.з. на 07.02.08 г. производството по делото е 
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спряно, на осн. чл. 182, ал.1, б. „д” ГПК /отм./. Правени са периодични 

справки по движението на преюдициалното дело.  

  От изготвените и предоставени на проверката данни се 

установи, че образувани преди 01.01.2010 г.  и неприключили към 

31.12.2011 г. са 27  броя. дела, от които 9 броя дела са приключили към 

датата на проверката. Анализът сочи, че причина за неприключилите 18 

бр. дела е, че част от тях са образувани по реда на ГПК /отм./ и  са дела 

по искове за делба. По три от делбените производства има постановени 

решения по допускане на делбата, но същите са архивирани, поради 

невнасяне на депозит по назначената съдебна експертиза: гр.д.№ 

1408/2005 г.; гр.д.№ 1483/2007 г.; гр.д.№ 1548/2008 г.;   По други дела 

производството е спирано, на основание на чл. 182, ал.1 ГПК /отм./ или по 

чл. 229, ал. 1 ГПК. Анализът на движението на делата, образувани преди 

01.01.2010г. и неприключили към 31.12.2011г., сочи като оснвна причина за 

техния продължителен период на разглеждане, спирането им поради 

наличие на преюдициални спорове в други съдилища. В по-редки случай 

причина се явява фактическата и правна сложност на делата, която 

обуславя необходимост от извършване на повече от една експертиза, 

които поради своята сложност изискват по-голямо технологично време 

за изготвяне и представяне по делата. 

 

                         4.  Обявени съдебни актове извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо ГПК. 

  

 От изготвените справки се установи, че през 2010 г. общо по 34 

броя граждански дела решенията са обявени извън срока по чл. 235, ал.5, 

изр. първо ГПК, като забавата е от няколко дни до максимум един месец. 

 

   През 2011 г. по общо 16 броя граждански дела, от които , 13 
броя са на съдия МИРА МИРЧЕВА,   решенията са обявени извън срока 
по чл. 235, ал.5, изр.първо ГПК, като забавата е от 2 до 18 дни.  

За първото полугодие на 2012 г. по 7 броя граждански дела, 6 от 
които на съдия МИРА МИРЧЕВА, решенията са обявени извън срока по 
чл. 235, ал.5, изр. първо ГПК, като забавата е от 2 до 5 дни.  

Похвален е стремежа на гражданските съдии от РС-Пазарджик 
да обявяват решенията в срок. 
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                 5. Дела с отменен ход по същество и върнати в съдебно 

заседание за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. 

 

За периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в РС- Пазарджик има          

11 броя  дела с отменен ход по същество, които са върнати в съдебно 

заседание. На случаен принцип бяха изискани и прегледани 5 бр. дела, 

анализът на които сочи на следното: 

 

- гр.д. № 1146/2011 г., образувано на 16.03.2011г.; иск по 

чл. 232, ал. 2, вр. с чл. 86, ал. 1, вр. с чл. 233, ал. 1 от ЗЗД за непозволено 

увреждане; на доклад на съдия Николинка Цветкова; В о.с.з. от 

16.05.2011г. е даден ход по същество на делото. С Определение №1473 от 

16.06.2011г.  от з.с.з., в срока за произнасяне, съдът е констатирал 

нередовности на ИМ, отменил е хода по същество и е дал 7дн. срок на 

ищцата за формулиране на надлежен петитум. 

- гр.д. № 2280/2011 г., образувано на 28.05.2011г.; иск по 

чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ за отмяна на уволнение; на доклад на съдия 

Иванка Илинова; В о.с.з. от 07.09.2011г. съдът е приключил съдебното 

дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил, че ще произнесе своя 

акт на 20.09.2011г. С молба с вх. №11588 от 07.09.2011г. са постъпили 2 

бр. молби за отмяна на хода по същество. С Определение №2143 от 

13.09.2011г.  /написано на ръка върху депозираната молба – взето 

ксерокопие от Определението/ в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът след 

като е констатирал, че е дал ход по същество в отсъствие на нередовно 

призована страна, е отменил както хода по същество, така и извършените 

процесуални действие в проведеното на 07.09.2011г. открито съдебно 

заседание. 

 По причина, че към момента на извършване на проверката 

част от избраните на случаен принцип дела бяха изпратени за 

извършване на инстанционен контрол, то същите бяха проверени по 

предоставена ни справка движението, разпечатана от електронната 

система. 

 -гр.д. № 355/2011 г., образувано на 28.01.2011г.; иск по чл. 56, 

ал. 1 от ЗН; на доклад на съдия Николинка Цветкова; В о.с.з. от 

07.11.2011г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

Определение №3043 от 07.11.2011г. в з.с.з. , в срока за произнасяне, съдът 

след повторно запознаване с материалите по делото е констатирал, че 

неправилно е разпределил доказателствената тежест, тъй като в интерес на 

длъжника е да установи, че кредиторът може да се удовлетвори от 

имуществото му, е отменил хода по същество, като е дал указания към 

ответника, че носи доказателствената тежест за доказване на 

горепосоченото обстоятелство и му е дал възможност да ангажира 

доказателства в тази насока. 
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- гр.д. № 2300/2011 г., обр. на 31.05.2011г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Николинка Попова; В о.с.з. от 30.11.2011г. съдът 

е счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №3041 

от 07.12.2011г. в з.с.з. съдът като е съобразил, че предявеният иск е 

процесуално недопустим, е отменил хода по същество, е оставил без 

разглеждане като процесуално недопустим предявеният установителен иск 

и е прекратил производството по делото. 

-гр.д. № 2545/2011 г., образувано на 15.06.2011г., вещен иск; на 

доклад на съдия Веселка Златева; В о.с.з. от 18.10.2011г. съдът е счел 

делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №2826 от 

18.11.2011г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че 

исковата молба е нередовна, е отменил хода по същество, като е дал 

указания и срок за отстраняване на нередовностите, като същевременно е 

разпоредил делото да се докладва след изтичане на срока, с оглед 

прекратяване или насрочване. 

 -гр.д. № 635/2010 г., обр. на 01.03.2010г.; облигационен иск; на 

доклад на съдия Николинка Цветкова; В о.с.з. от 29.11.2010г. съдът е 

счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №2718 

от 29.12.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че 

липсват доказателства, относими към предмета на спора, е отменил хода 

по същество и наредил внасяне на делото за разглеждане в о.с.з. за 

събиране на доказателства. 

-гр.д.№ 713/2012 г., обр. на 10.03.2010г., облигационен иск, на 

доклад на съдия Николинка Цветкова. В о.с.з. от 01.11.2010г. съдът е 

счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №2479 

от 30.11.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че у 

ищеца липсва правен интерес от разглеждане на предявения установителен 

иск по чл. 422 от ГПК, поради обезсилване на заповедта за изпълнение е 

отменил хода по същество, е оставил без разглеждане предявения иск и е 

прекратил производствотопо делото. 

-гр.д. № 773/2010 г., обр. на 16.03.2010г., иск по чл.45 от ЗЗД; 

на доклад на съдия Николинка Цветкова;  В о.с.з. от 04.10.2010г. съдът е 

счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №2224 

от 29.10.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че 

неправилно е постановил Определение, с което е привлякъл третото лице-

помагач въз основа на молба на ищеца, както и че същото не би следвало 

да е обвързано с решението, е отменил хода по същество и е наредил 

делото да се внесе за разглеждане в открито съдебно заседание. 

-гр.д.№ 1620/2010 г., образувано на 03.05.2010г.; иск за 

непозволено увреждане между търговци; на доклад на съдия Николинка 

Цветкова; В о.с.з. от 08.11.2010г. съдът е счел делото за изяснено и го е 

обявил за решаване. С Определение №2546 от 07.12.2010г. в з.с.з., в срока 

за произнасяне, съдът като е съобразил, че ИМ е нередовна, е отменил хода 
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по същество, дал е указания за отстраняването им и е наредил делото да се 

внесе за разглеждане в о.с.з. 

-гр.д. № 1831/2010 г., образувано на 15.05.2010г., иск по чл. 50 

от СК; на доклад на съдия Николинка Попова; В о.с.з. от 30.06.2010г. 

съдът е счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение 

№1390 от 01.07.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е взел, 

предвид молба с вх.№ 7495/2010г. за прекратяване на делото, е отменил 

хода по същество, вместо което е оставил без разглеждане предявената 

искова молба и е прекратил производството по делото. 

-гр.д. № 1992/2010 г., образувано на 28.05.2010; иск за 

непозволено увреждане между търговци; на доклад на съдия Иванка 

Илинова;  В о.с.з. от 06.10.2010г. съдът е счел делото за изяснено и го е 

обявил за решаване. С Определение №2154 от 25.10.2010г. в з.с.з., в срока 

за произнасяне, съдът като е съобразил, че не са събрани достатъчно 

доказателства за процесуалната допустимост на иска във връзка с неговото 

надлежно предявяване, е отменил хода по същество, дал е указания 

събирането им и е наредил след събирането им делото да се докладва за 

насрочване в о.с.з. 

-гр.д. № 2013/2010 г.; образувано на 01.06.2010г., иск за 

непозволено увреждане между търговци; на доклад на съдия Мира 

Мирчева; В о.с.з. от 09.07.2010г. съдът е счел делото за изяснено и го е 

обявил за решаване. С вх. №7997 от 13.07.2010г. е постъпила въззивна 

частна жалба срещу Определението за недопускане на трето лице-помагач. 

С Определение №1605 от 27.07.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, 

съдът като е съобразил, че не следва да се произнася с решение, преди да е 

влязло в сила Определение, разрешаващо въпроса за привичането на 

третото лице-помагач, е отменил хода по същество, възобновил е 

производството по делото и е наредил същото да се докладва, след влизане 

в сила на Определението, с което е оставено без уважение искането за 

привличането на третото лице помагач. 

-гр.д. № 2368/2010 г.; обр. на 21.06.2010г.; иск по чл. 4 и чл. 7, 

т. 4 и т. 8 и чл. 19 от Закона за потребителския кредит във вр. с чл. 79 от 

ЗЗД; на доклад на съдия Мира Мирчева. В о.с.з. от 01.10.2010г. съдът е 

счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №2182 

от 28.10.2010г. в з.с.з., в срока за произнасяне, съдът като е съобразил, че 

за да бъде доказана основателността на иска, следва да бъде открито 

производство по чл. 193 от ГПК за оспорване на представения от ищеца 

договор за потребителски кредит, е отменил хода по същество, е назначил 

съдебно графологична експертиза, е задължил ищеца да представи 

оригинала на договора и е наредил делото да се докладва след изпълнение 

на указанията за продължаване на производството по делото. 

-гр.д № 3705/2011 г., образувано на 16.09.2011г., иск по чл. 200 

от КТ; на доклад на съдия Мира Мирчева. В о.с.з. от 16.12.2011г. съдът е 
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счел делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №217  

от 16.01.2012г. и във връзка с постъпила молба, с вх. №17026 от 

16.12.2011г., представляваща отказ от иска, съдът на осн. чл. 233 от ГПК 

е отменил хода по същество и е прекратил производството по делото.  

-гр.д.№ 1928/2009 г., образувано на 18.06.2009г., вещен иск; на 

доклад на съдия Веселка Златева; В о.с.з. от 17.01.2012г. съдът е счел 

делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №501 от 

15.02.2012г., в срока за произнасяне, съдът е намерил, че следва да бъде 

индивидуализиран процесният имот, поради което е отменил хода по 

същество и е оставил ИМ като нередовна без движение, като е дал 

едноседмичен срок за отстраняване на нередовността. 

 -гр.д. № 4328/2010 г., образувано на 25.10.2010г., 

облигационни искове по чл. 124, вр. с чл. 415, ал. 1 и чл. 422 от ГПК; на 

доклад на съдия Иванка Илинова; В о.с.з. от 02.03.2011г. съдът е счел 

делото за изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №786 от 

28.03.2011г., в срока за произнасяне, съдът е намерил, че ИМ е нередовна, 

поради което е отменил хода по същество и е оставил ИМ без движение, 

като е дал едноседмичен срок на ищеца за да изложи точно и в пълнота 

обстоятелствата, на които се основава иска, посочи размера на иска в 

съответствие с тях и посочи доказателствата като представи препис за 

ответника. В о.с.з. от 16.11.2011г. съдът е счел делото за изяснено и го е 

обявил, че ще постанови своя акт на 15.12.2011г.. С Определение №86 от 

10.01.2012г. и №81 от 10.01.2012г., в срока за произнасяне, съдът отново е 

констатирал нередовност на ИМ, която ищецът, въпреки неколкократните  

и изчерпателно дадени указания, не е отстранил, поради което съдът 

отново е отменил хода по същество, оставил е ИМ без разглеждане и е 

прекратил производството по делото. 

-гр.д.№ 4324/2010 г., образувано на 25.10.2010г., облигационни 

искове между търговци; на доклад на съдия Николинка Цветкова; В 

о.с.з. от 02.05.2011г. съдът е счел делото за изяснено и е обявил делото за 

решаване. С Определение №1363 от 02.06.2011г., в срока за произнасяне, 

съдът е отменил хода по същество и е внесъл делото за разглеждане в 

о.с.з., като е допуснал изслушването на СТЕ, е определил в.л. и е дал 

възможност на страните да поставят допълнителни въпроси към в.л. и е 

насрочил о.с.з. В о.с.з. от 06.02.2012г. съдът отново е счел делото за 

изяснено и го е обявил за решаване. С Определение №721 от 05.03.2012г., 

в срока за произнасяне, съдът като отново е съобразил необходимосстта от 

изслушването на графологическа експертиза, отново е отменил пода по 

същество. 

-гр.д.№ 1284/2012 г., образувано на 29.03.2012г.; облигационни 

искове между търговци; на доклад на съдия Николинка Попова; В о.с.з. 

от 14.06.2012г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще постанови 

своя акт до 28.06.2012г. С Определение №1806 от 26.06.2012г., в срока за 
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произнасяне, съдът като е съобразил, че не са налице необходимите 

предпоставки за разглеждане на предявения иск по специалния ред като 

бързо производство, е постановил производството да продължи по общия 

исков ред. 

-гр.д. № 5523/2011г., образувано на 13.12.2011г., облигационен 

иск; на доклад на съдия Десислава Ралинова; В о.с.з. от 23.05.2012г. 

съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. С 

Определение №1691 от 08.06.2012г., в срока за произнасяне, съдът по 

молба на страните, с която се оспорват съдържанието на протокол от 

поправено о.с.з., на страните, отменил хода по същество и е насрочил о.с.з. 

за изслушване на звукозаписа от о.с.з., проведено на 23.05.2012г. по реда 

на чл. 151 от ГПК. 

  Основна причина за отмяна на хода по същество е 

недостатъчно задълбочената предварителна подготовка по делата 

от страна на съдията докладчик, което в единични случаи е било 

причина хода по същество да се отменя два пъти в едно 

производство. В някой от случайте причина за  отмяна на хода по 

същество се явява депозираната от страните молба за отказ от 

иска, което е довело да прекратяване на производството. 

         

       6. Спрени производства през 2010 г., 2011 г. и през 

първото полугодие на 2012г. 

 - гр.д. № 461/2011 г., образувано на 8.02.2011г., иск по 

чл. 79, ал. 1 от ЗЗД в вр. с чл. 318 от ТЗ; на доклад на съдия 

Мира Мирчева; С Разпореждания №1552 от 09.02.2011г. и 

№3872 от 31.03.2011 г. се извършва размяна на книжа; С 

Определение № 3872 от 31.03.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК са 

приети представените доказателства, е назначе на ССЕ и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 29.04.2011 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК производството по делото е спряно. По молби на 

ищеца с вх. № 10145 от 25.07.2011г. за възобновяване и на 

ответника с вх. № 10398 от 29.07.2011 г. за прекратяване, с 

Определение №1930 от 15.08.2011 г. делото е възобновено, к ато 

е постановен отказ за прекратяване на производството и е 

насрочено о.с.з. В о.с.з. от 16.09.2011г. и от 21.10.2011г. делото 

е отложено поради несвоевременно изготвена СИЕ и е наложена 

глоба на ответника за виновно непредоставяне на данни, 

необходими за  извършване на назначената експертиза. В о.с.з. от 

11.11.2011 г. делото е отложено поради неявяване на в.л. В о.с.з. 

от 02.12.2011г. делото е отложено поради непредставяне в срок 

на заключението на в.л. В о.с.з. от 09.12.2011 г. съдът е счел 
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делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с Решение в 

срок. Решение № 26 от 09.01.2012г. е постановено в обявения 

срок. Същото в последствие е обезсилено от въззивната 

инстанция, а делото е върнато за ново разглеждане от др. състав 

на същия съд.  

                -гр.д. № 1151/2011 г., образувано на 17.03.2011г., искове 

за непозволено увреждане срещу търговци; на доклад на съдия 

Цветанка Вълчева ; По делото са проведени 6 бр. з.с.з., в които 

с Разпореждания с №3252 от 17.03.2011г., с №3662 от 

25.03.2011г., с №3883 от 01.04.2011г., с № 4996 от 28.04.2011г., 

№7156 от 01.06.2011г. и от №1459 от 15.06.2011 г. на осн. чл. 

29, ал. 4 от ГПК е назначен особен представител на ответното 

дружество и на осн. чл.131 от ГПК се извършва размяна на 

книжа между страните. С Определение №1688 от 11.07.2011г. са 

приети представените писмени доказателства, е допусната СИЕ 

и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 18.10.2011г. делото е отложено за 

изслушване на допълнителна СИЕ. С Определение №2804 от 

16.11.2011 г. са уважени молбите на страните от  07.11.2011г. и 

от 15.11.2011г. за спиране на производството, като същото е 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 7 от ГПК във вр. с чл. 637, ал. 1 

от ТЗ. По Разпореждания от 10.05.2012г., от 17.05.2012г. и от 

19.06.2012г. със запитвания до ПОС, делото е системно 

администрирано за наличието на предпоставката по чл. 229, ал. 

1, т. 7 от ГПК.  С Разпореждане № 8347 от 05.07.2012г, на осн. чл. 

637, ал. 3,т. 1 от ТЗ във вр. с. чл. 230, ал. 1 от ГПК, изписано на 

ръка и по диагонал на л. 122 от делото, производството е  

възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 02.10.2012г., с оглед 

изготвяне на допълнително заключение по допуснатата 

допълнителна задача на СИЕ, делото е отложено за 13.11.2012г.  

              - гр.д. № 1937/2011г. , образувано на 09.05.2011 г., иск по 

344, ал. 1, т.1-3 от КТ; на доклад на съдия Иванка Илинова ; С 

Разпореждане №5368 от 09.05.2011г. на осн. чл. 131 от ГПК се 

извършва размяна на книжа. С Разпореждане №8572 от 

18.07.2011г. на осн. чл. 146 във вр. с чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК е 

изготвен доклад по делото, са приети представените 

доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 09.08.2011 г. на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, по взаимно съгласие на страните, 

производството е спряно. Поради липса на депозирани молби от 

страните за възобновяване на производството в 

законоустановения шестмесечен срок, с Определение №1055 от 

09.04.2012г. производството по делото е прекратено. 

Постановеният акт е влязъл в законна сила на 28.05.2012г.  
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               -гр.д. № 2304/2011 г., образувано на 01.06.2011г.; иск по 

чл. 50 и 51 от СК; на доклад на съдия Десислава Ралинова ; С 

Разпореждане №6498 от 02.06.2011г. на осн. чл.131 от ГПК се 

извършва размяна на книжа. С Определение №1735 от 

15.07.2011г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети представените 

доказателства и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 29.09.2011г. по 

искане на страните, декларирали желание за извънсъдебно 

решаване на спора, производството е спряно. По молба на 

ищцата от 14.11.2011г., с Определение №2785 от 14.11.2011г. 

производството е възобновено и е насрочено о.с.з. В о.с.з с 

Определение №3064 от 08.12.2011г. са определени привременни 

мерки по чл. 323, ал. 1 от ГПК и делото е отложено за изготвяне 

на актуален доклад от Д„СП" и с оглед явяването в с.з. на детето 

К.Т. С Разпореждане №480 от 13.01.2012г. е допуснато СИЕ. В 

о.с.з. от 09.02.2012г. съдът е счел делото за изяснено и е обявил, 

че ще постанови своя акт до 09.03.2012г. Решение №148 от 

22.02.2012г. е обявено в уста новения срок.  

              -гр.д.№2369/2011г., образувано на 07.06.2011г., 

облигационен иск; на доклад на съдия Десислава Ралинова ; С 

Разпореждане № 6793 от 07.06.2011г. на осн. чл. 131 от ГПК се 

извършва размяна на книжа. С Определение №1766 от 18.07.2011 

г. на осн. чл. 140 от ГПК са приети представените доказателства 

и е насрочено о.с.з. В о.с.з. от 27.10.2011 г. на осн. чл. 229, ал. 

1, т. 4 от ГПК производството е спряно до приключване на 

преюдициалния спор по гр.д. № 2368/2011г. по описа на РС -гр. 

Пазарджик.. Справки за движението на движението на делото са 

изисквани на 09.12.2011г., на 06.01.12г., на 31.05.2012г., на 

12.06.2012г., на 30.07.2012г., на 24.08.2012г., на 14.09.2012г., на 

09.10.2012г. и от тях е видно, че към настоящия момент 

преюдициалното дело №2368/2011г. се намира във ВКС по повод 

на подадена касационна жалба.  

- гр.д.№ 3944/2011г., образувано на 04.10.2011г. ,- 

облигационен иск между търговци с правно  основание чл. 422 

от ГПК и с особено искане по чл. 389 във вр. с чл. 397, ал.1, т. 2 

от ГПК; на доклад на съдия Николинка Цветкова ; С 

Определение №2373 от 05.10.2011 г. на осн. чл. 389, ал. 1 вр. с 

чл. 391, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ГПК чрез налагане на запор върху 

банковата сметка на ответното дружество, е допуснато 

обезпечение на предявения иск; е определена паричната 

гаранция, която следва да бъде внесена от ищеца в 

едноседмичен срок от постановаване на определението и е 

разпоредено издаване на обезпечителна заповед. С Определение 

№2647 от 31.10.2011г., на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК, по 
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искане на страните, производството е спряно. С Определение 

№3192 от 21.12.2011г. производството по делото е възобновено, 

и като е ужажена молба на ищеца от 16.12.2011 г., която 

съдържа волеизявление за отказ от иска, е оставен без 

разглеждане предявения иск, а производтвото по делото е 

прекратено. Постановеното Определение е влязло в законна сила 

на 12.01.2012г. 

По причина, че към момента на извършване на 

проверката гр.д. №1587/2011г. и гр.д.№2274/2011г. бяха 

изпратени за извършване на инстанционен контрол, 

движението на същите бе проследено и описано по 

предоставена ни деловодна справка от електронната система.  

 

            -гр.д. №1587/2011г. ; образувано на 15.05.2011г.; вещен 

иск; на доклад на съдия Веселка Златева ; С Разпореждания с 

№1032 от 20.04.2011г., с №5161 от 02.05.2011г., с №6314 от 

27.05.2011г. и с №1677 от 07.07.2011г. ИМ е оставена без 

движение, с указания за представяне на данъчна оценка на имота 

и за внасяне на ДТ по всеки от съединените искове; е удължен 

срока за изпълнение на дадените указания; е извършена размяна 

на книжа и е насрочено първо съдебно заседание. В о.с.з. от 

06.12.2011г. на осн. чл. 229, ал. 1,т. 2 от ГПК производството по 

делото е спряно. В о.с.з от 15.05.2012г. делото е отложено за 

изслушване на СТЕ. В о.с.з. от 19.06.2012г. делото е обявено за 

решаване. Решение № 676 е обявено на 26.07.2012г., няколко 

дни след срока, установен с нормата на чл. 235, ал. 5 от ГПК.  

             -гр.д.  № 2274/2011г. , образувано на 27.05.2011г., иск с 

пр. осн. чл. 49 и сл. от СК; на доклад на съдия Николинка 

Попова; С Разпореждане №1299 от 27.05.2011г. на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, производството е спряно до приключване на 

гр.д.№ 1909/2011г. с влязъл в законна сила съдебен акт. С 

Разпореждане №7248 от 17.06.2011г. производството по делото е 

възобновено и на осн. чл. 131 от ГПК е извършена размяна на 

книжа. С Определение №2085 от  07.09.2011г. е насрочено първо 

о.с.з. В о.с.з. от 26.10.2011г. делото е отложено за изслушване 

на свидетелите и за съвместния им разпит. В о.с.з. от 

11.01.2012г. делото е обявено за решаване. Решение №56 е 

обявено на 23.01.2012г., в  законоустановения срок.  

  
Анализът на проверените на случаен принцип  спрени  

граждански дела,сочи на извод, че същите са системно 

администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали е 

налична причината за тяхното спиране.  
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Прави впечатление, че дори по делата, спрени по взаимно 

съгласие, служба „Съдебно деловодство" прави ежемесечни 

справки, а не само при наближаване изтичането на 6-месечния срок 

по чл. 231, ал. 1 от ГПК. 

 

       7.  Дела, образувани по реда на чл. 390 от ГПК - обезпечение 

на бъдещ иск,  за 2010г., 2011г. и първото полугодие 2012г. 

 

-гр.д. № 404/2011 г., образувано на 02.02.2011г.; пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК за налагане на запор върху всички банкови сметки на 

длъжника;  на доклад на съдия Веселка Златева; С Определение №266 от 

02.02.2011г. е допуснато исканото обезпечение, определен е едномесечен 

срок на ищеца за предявяване на иска със задължение за представяне на 

доказателства за това и е наредено да се издаде заповед за налагане на 

запора. След служебно извършена проверка по регистрите на 

гражданското деловодство при РС-Пазарджик, при която се установило, че 

освен гр.д. № 404/2011г. в РС-гр. Пазарджик няма образувани др. дела 

между същите страни /документ за която се намери на л.27 от делото/,. 

съдът с Определение от 13.06.2011г. е отменил допуснатото обезпечение. 

Постановеното отменително Определение е влязло в законна сила в цялост 

на 19.07.2011г. 

-гр.д. № 428/2011 г., образувано на 07.02.2011г.; пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК и чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК, с който е поискано от съда 

по мястото на изпълнението да постанови спиране на изпълнението по 

изп.д. № 2222/2010г.; на доклад на съдия Мира Мирчева, след това на 

съдия Николинка Попова; С Определение №299 от 07.02.2011г. съдя 

Мирчева се отвежда от ч.гр.д. № 428/2011г. на РС-Пазарджик. С 

Определение №302 от 08.02.2011г. е отхвърлена молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещи установителни искове за приемане за установено, 

че не е налице съдебен акт, подлежащ на изпълнение по реда на чл. 621 и 

сл. от ГПК, а също така да приеме за установено, че не е налице право на 

принудително изпълнение по изп. Дело № 2222/2010г. по описа на СИС 

при РС-гр. Пазарджик, чрез спиране на изпълнението по изп.дело 

№2222/2010г. по описа на СИС-РС-Пазарджик, като неоснователна. 

Определение №302 е потвърдено от въззивната инстанция. 

-ч.гр.д. № 835/2011 г.; образувано на 25.02.2011г.; пр-во по 

реда на  чл. 390 от ГПК и чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК е поискано от съда по 

мястото на изпълнението да постанови спиране на изпълнението по изп.д. 

№ 2222/2010г.; на доклад на съдия Иванка Илинова; С Разпореждане 

№464 от 25.02.2011г. молбата е оставена без движение с указания за 

отстраняване на нередовностите относно иска по чл. 124, ал. 3 от ГПК. С 

Определение №523 от 07.03.2011г. е отвърлена молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещи установителни искове за установяване на 
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престъпно обстоятелство по чл. 124, ал. 5 от ГПК и за установяване,  че не 

е налице съдебен акт, подлежащ на изпълнение по реда на чл. 621 и сл. от 

ГПК, а също така да приеме за установено, че не е налице право на 

принудително изпълнение по изп. дело № 2222/2010г. по описа на СИС 

при РС-гр. Пазарджик, чрез спиране на изпълнението по изп.дело 

№2222/2010г. по описа на СИС-РС-Пазарджик, като неоснователна. 

Постановеният съдебен акт е влязъл в законна сила в цялост на 

23.03.2011г. 

-ч.гр.д. № 1049/2011 г., образувано на 10.03.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 и сл. от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещи 

искове чрез налагане на възбрана върху недвижим имот; на доклад на 

съдия Веселка Златева; С Определение №584 от 10.03.2011г. е допуснато 

исканото обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, 

определен е едномесечен срок на ищеца за предявяване на иска със 

задължение за представяне на доказателства за това и е наредено да се 

издаде заповед за налагане на възбраната. Има издадена обезпечителна 

заповед. С молба, с вх. №5103 от 08.04.2011г. са представени 

доказателства за предявяване на обезпечените искове в определения срок. 

С молба, с вх. №10382 от 29.07.2011г. е поискана отмяна на допуснатото 

обезпечение. С Определение №1854 от 01.08.2011г. е отменено 

допуснатото обезпечение на бъдещ облигационен иск чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот. Постановеният съдебен акт е влязъл в 

законна сила в цялост на 01.08.2011г.  

-ч.гр.д. № 1094/2011 г.; образувано на 14.03.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещи искове чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на ответника; на доклад на съдия 

Веселка Златева; С Разпореждане от 14.03.2011г. молбата като нередовна 

е оставена без движение, с указание за уточнения и доказателства за 

наличните банкови сметки; С Определение от 21.03.2011г. е допуснато 

исканото обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки, 

определен е едномесечен срок на ищеца за предявяване на иска, със 

задължение за представяне на доказателства за това и е наредено да се 

издаде заповед за налагане на запор. Има издадена обезпечителна заповед. 

С молба с вх. №4104 от 22.03.2011г. е поискана отмяна на допуснатото 

обезпечение. С определение №1366 от 03.06.2011г. е отменено 

допуснатото обезпечение на бъдещ иск по чл. 27, ал. 2 от СК чрез налагане 

на запор върху банкови сметки на ответника. Постановеният съдебен акт е 

влязъл в законна сила в цялост на 03.06.2011г. 

-ч.гр.д. № 1232/2011 г.; образувано на 23.03.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки до размера на бъдещия иск, без да 

се определя писмена гаранция, поради съществуващи убедителни писмени 

доказателства за задълженията на ответника. На доклад на съдия Мира 
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Мирчева. С Определение №721от 23.03.2011г. е допуснато исканото 

обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки, определен е 

едномесечен срок на ищеца за предявяване на иска, със задължение за 

представяне на доказателства за това, но не е наредено да се издаде 

заповед за налагане на запор. С молба с вх. №5255 от 13.04.2011г. на осн. 

чл. 402 ог ГПК е поискана отмяна на допуснатото обезпечение поради 

отпаднала необходимост - изцяло погасяване на задълженията. С 

Определение №971 от 14.04.2011г. е отменено допуснатото обезпечение на 

бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на бъдещия 

ответник. Определението е влязло в законна сила на 04.05.2011г.  

-ч.гр.д. № 1234/2011 г., образувано на 23.03.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на ответника; на доклад на съдия 

Веселка Златева; С Определение №706 от 23.03.2011г. е допуснато 

исканото обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки, 

определен е едномесечен срок на ищеца за предявяване на иска, със 

задължение за представяне на доказателства за това и е наредено да се 

издаде заповед за налагане на запора. Има издадена обезпечителна 

заповед. С молба, с вх. №5315 от 14.04.2011г. на осн. чл. 402 от ГПК е 

поискана отмяна на допуснатото обезпечение поради отпаднала 

необходимост - изцяло погасяване на задълженията. С Определение от 

15.04.2011г. е отменено допуснатото обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху банкови сметки на бъдещия ответник. 

-ч.гр.д. № 2199/2011г., образувано на 25.05.2011г.; пр-во по 

реда  на чл. 390 от ГПК за обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

възбрана върху недвижими имоти; на доклад на съдия Веселка Златева; С 

Разпореждане №1272 от 25.05.2011г. ИМ като нередовна е оставена без 

движение, с указания да се индивидуализират имотите чрез съответните 

идентификатори по кадастрален план гр. Пазарджик, като се представи 

дан. оценка на всеки имот. С Разпореждане №1566 от 24.06.2011г., № 1870 

от 01.08.2011г., №2006 от 23.08.2011г. и №10159 от 12.09.2011г. са 

уважени молбите за удължаване на срока за отстраняване на 

нередовностите по ИМ, поради по-голямо технологично време за 

снабдяване с документите, индивидуализиращи имота. С Определение от 

10.11.2011г. е допуснато исканото обезпечение чрез налагане на възбрана 

върху недвижими имоти, определен е едномесечен срок на ищеца за 

предявяване на иска, със задължение за представяне на доказателства за 

това и е наредено да се издаде заповед за налагане на възбраната. Има 

издадена обезпечителна заповед. С молба с вх. №17682 от 28.12.2011г. е 

представено копие от ИМ, с която е предявен иска. Постановеното 

определение е влязло в законна сила на 03.01.2012г. 

-ч.гр.д. № 2785/2011г., образувано на 04.07.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез 
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налагане на възбрана върху недвижим имот; на доклад на съдия Мира 

Мирчева; С Разпореждане №1643 от 04.07.2011г. молбата като нередовна 

е оставена без движение с указания за представяне на доказателства за 

стойността на имота/данъчна ценка/, с оглед на преценка на 

обстоятелството дали исканата мярка е подходяща. С Разпореждане от 

06.07.2011г. е уважена молбата за  издаване на съд. удостоверение за 

снабдяване с данъчна оценка за стойността на имота от Община „П.”. С 

Определение №1802 от 20.07.2011г. по съображение, че исканата 

обезпечителна мярка е неподходяща, е оставено без уважение искането за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижим имот. Постановеният съдебен акт е влязъл в законна сила на 

22.08.2011г., след като е потвърден от въззивната инстанция. 

-ч.гр.д. № 3155/2011г., образувано на 25.07.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 61 във вр. с чл. 49 от ЗН; на доклад на съдия Росица Кюртова; 

С Разпореждане №1818 от 26.07.2011г. молбата като нередовна е оставена 

без движение, с указание за внасяне на ДТ.С Определение №1875 от 

08.03.2011г. по реда на чл. 556, ал. 2 и на 553, ал. 2 от ГПК е възложено на 

Община „П.” да извърши опис на подареното в полза на общината 

имущество. С Определение №1953 от 18.08.2011г. е наредено да се впише 

в особената книга на РС-гр. Пазарджик приемането по опис на 

извършеното дарение. Постановеният акт е влязъл в законна сила на 

18.08.2011г.  

-ч.гр.д. № 3772/2011г.; образувано на 19.09.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Десислава Ралинова; С 

Разпореждане № 2229 от с.д. молбата е оставена без движение с указания 

на молителя за изпълнение. Указанията са изпълнени с молба, с вх. 

№12526 от 30.09.2011г. С Определение №2334 от 03.10.2011г. е допуснато 

обезпечение на бъдещите искове чрез налагане на запор врху банкови 

сметки в изброените банки, определен е три седмичен срок за предявяване 

на исковете. На същата дата е издадена и обезпечителна заповед, получена 

от пълномощник на молителя на 04.10.2011г. С молба, с вх. №133623 от 

20.10.2011г. е представено доказателство за иск предявен в срок. 

-ч.гр.д. № 4006/2011г., образувано на 07.10.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева. С 

Разпореждане от същата дата молбата е оставена без движение, с указания 

за отстраняване на нередовностите, изпълнени с молба от 10.10.2011г. С 

Определение № 2425 от 11.10.2011г. е допуснато исканото обезпечение 

чрез налагане за запор върху банкови сметки на длъжника и е определен 

едномесечен срок за предявяване на иска. Има издадена обезпечителна 

заповед, получена от пълномощник на молителя. С Разпореждане № 196 от 

06.01.2012г. е наредено пълномощника на молителя да представи 

доказателства за предявяванет на иска. Поради непредставяне на 

доказателства за предявен иск в указания срок, с Определение №360 от 



45 

 

01.02.2012г. на осн. чл. 390, ал. 3 от ГПК е отменено допуснатото 

обезпечение. Постановения акт е влязъл в законна сила на 22.02.2012г. 

-ч.гр.д. № 4787/2011г.; образувано на 15.11.2011г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Десислава Ралинова; С 

Разпореждане № 2793 от с.д. молбата е оставена без движение и са дадени 

указания за посочване на приблизителните стойности на посочените 

дв.вещи. Указанията са изпълнени с молба, с вх. № 15353 от 23.11.2011г. С  

Определение №2900 от 24.11.2011г. е допуснато исканото обезпечение, 

определен е триседмичен срок за предявяване на исковете, като е уведомен 

молителя за последиците от не предявяването им в срок. Има издадена 

обезпечителна заповед, получена от пълномощник на молителя на 

28.11.2011г. Със заявление от 16.12.2011г. са представени доказателства за 

предявените искове. Постановения акт е влязъл в законна сила на 

16.12.2011г. 

-ч.гр.д. № 426/2010г., образувано на 10.02.2010г.; пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК вр. с чл. 55, ал. 1, и чл. 86 от ЗЗД; на доклад на съдия 

Веселка Златева; С Разпореждане №322, молбата като нередовна е 

оставена без движение, с указания за индивидуализация на недв. имоти, 

доказателства за данъчните им оценки и застрахователните им стойности. 

Същите са изпълнени с молба с вх. №1286 от 18.02.2010г. С Определение 

№404 от 22.02.2010г. е допуснато исканото обезпечение, определен е 

месечен срок за предявяване на иска. Има издадена обезпечителна заповед 

от 22.02.2010г., за която няма данни да е получена от молителя. С 

Разпореждане №7887 от 12.07.2010г. е извършена служебна проверка, при 

която е констатирала предявяването му.  

-ч.гр.д. № 553/2010г., образувано на 18.02.2010г.; пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК във вр. с приемане на наследство по опис; на доклад на 

съдия Николинка Попова; С Разпореждане №383 от 18.02.2010г. 

молбата, като нередовна е оставена без движение, с указание за уточняване 

на искането. С Определение №512 от 09.03.2010г. поради неизпълнение на 

указанията, на осн. чл. 129, ал. 4 във вр. с ал. 3от ГПК, съдът е разпоредил 

връщане на молбата и е прекратил производството по делото. 

-ч.гр.д. № 603/2010г., образувано на 25.02.2010г.; иск по чл. 

390 от ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева; С Определение №462 от 

02.03.2010г. е допуснато исканото обезпечение, е определен месечен срок 

за предявяване на иска и е наредено издаване на заповед за налагане на 

запор върху всички банкови сметки. Има издадена обезпечителна заповед, 

получена на 02.03.2010г. от пълномощника на молителя. По молба за 

вдигане на запора поради извън съдебно уреждане на спора, с Определение 

№530 от 10.03.2010г. е отменено допуснатото обезпечение. 

-ч.гр.д. № 961/2010г., образувано на 25.03.2010г., пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева; С Определение 

от 25.03.2010г. е допуснато исканото обезпечение, като е определен 
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месечен срок за предявяване на иска и е наредено издаване на заповед за 

налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника. Има 

издадена заповед, която е получена от пълномощника на молителя. С 

молба с вх. №5484 от 20.05.2010г. е представено доказателство за 

предявения иск. С молба, с вх. № 7874 от 09.07.2010г. поради извън 

съдебно уреждане на спора е поискана отмяна на допуснатия запор. С 

Определение №1481 от 12.07.2010г. молбата е удовлетворена, като е 

отменено допуснатото обезпечение.   

-ч.гр.д. №2985/2010г., образувано на 22.07.2010г., с молба по 

чл. 390 от ГПК е сезиран ОС-гр. Пазарджик, който прекратява 

образуваното пред него тд.№77/2010г. и препраща молбата по подсъдност 

за разглеждане на РС-гр.Пазарджик; на доклад на съдия Десислава 

Ралинова; С Разпореждания с №1578 от 22.07.2010г. и №10827 от 

15.09.2010г. молбата е оставена без движение и са дадени указания за 

индивидуализацията на имота, върху който се иска налагането на възбрана. 

С Определение № 1985 от 29.09.2010г.  е допуснато исканото обезпечение, 

като е определен месечен срок за предявяване на иска и е наредено 

издаване на заповед за налагане на запор върху банкови сметки на 

длъжника до размера на исковата претенция. Има издадена заповед. С 

молба, с вх. № 12627 от 27.10.2010г. е поискал да му бъде издадено 

съдебно удостоверение. С Разпореждане №12586 от 27.10.2010г. е 

наредено след внасяне на ДТ да се издаде исканото удостоверение, като 

се укаже на молителя, че тъй като имота се намира в гр. Варна, 

компетентен да се произнесе ще бъде ОС-гр. Варна . 

-ч.гр.д. № 4621/2010г., образувано на 09.11.2010г., пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Иванка Илинова; С 

Разпореждане № 12965 от 09.11.2010г. е дадено указание за представяне на 

дан. оценка на имота, върху който се иска налагане на възбрана и е 

определен седмодневен срок. С Определение №52 от 07.01.2011г. поради 

неизпълнение на дадените указания, молбата за допускане на обезпечение 

на иска е оставена без разглеждане, а производството е прекратено. 

Определение № 52 е изписано на ръка на гърба на л. 14 от делото. 

-ч.гр.д. № 4922/2010г., образувано на 18.11.2010г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Николинка Попова; С 

Определение №2381 от 18.11.2010г. е допуснато исканото обезпечение, 

като е определен месечен срок за предявяване на иска и е наредено 

издаване на заповед за налагане на запор върху банкови сметки на 

длъжника. Има издадена заповед, получена от молителя. С молба, с вх. 

№15833 от 20.12.2010г. е представено доказателство за предявен иск. С 

Определение с №743 от 24.03.2011г. на осн. чл. 402 от ГПК е отменено 

изцяло допуснатото обезпечение.  

-ч.гр.д. № 726/2012г./ описано по справка от ЕИС/ образувано 

на  22.02.2012г.; пр-во по реда на чл. 390 от ГПК; на докллад на съдия 
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Цветанка Вълчева; С Определение №585 от 23.02.2012г., производството 

по делото е прекратено, а молбата е изпратена по подсъдност на Районен 

съд – гр. София.  

-ч.гр.д. № 281/2012г., образувано на 23.01.2012г.; пр-во по реда 

на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Иванка Илинова, след това на 

съдия Десислава Ралинова и след това на съдия Николинка Попова; С 

Определения №281/23.01.2012г. и №282/24.01.2012г. на осн. чл. 22, ал. 1,т. 

6 от ГПК се отвеждат докладчиците. С Определение №299 от 24.01.2012г. 

по съображения за неоснователност е отхвърлена молбата да допускане на 

обезпечение на бъдещи осъдителни искове чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. Постановеният акт е влязъл в законна сила на 07.02.2012г.  

-ч.гр.д. № 1456/2012г., образувано на 06.04.2012г.; пр-во по 

реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Мира Мирчева; С 

Определение №1050 от 09.04.2012г. е допуснато исканото обезпечение, 

като е определен месечен срок за предявяване на иска и е наредено 

издаване на заповед за налагане на запор върху банкови сметки на 

длъжника. Има издадена заповед, получена от пълномощника на молителя. 

С молба с вх. №5983 от 24.04.2012г. е поискано вдигане на наложения 

запор, поради изплащане в цялост на задълженията на длъжника. С 

Определение №1221 от 26.04.2012г.  е отменено допуснатото обезпечение.  

-ч.гр.д. № 1542/2012г.; образувано на 09.04.2012г.; 

производство по реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Веселка 

Златева; С Определение №1069 от 11.04.2012г. е допуснато исканото 

обезпечение, като е определен месечен срок за предявяване на иска и е 

наредено издаване на заповед за налагане на запор върху банкова сметка 

на длъжника. Има издадена заповед, получена лично от молителя. С молба 

с вх.№6823 от 14.05.2012г. е представено копие от исковата молба, като 

доказателство за предявения иск. 

-ч.гр.д. №1961/2012г., образувано на 26.04.2012г., 

производство по реда на чл. 390 от ГПК; на доклад на съдия Десислава 

Ралинова; С Разпореждане №1244 от 26.04.2012г. молбата като нередовна 

е оставена без движение и са дадени указания за изпълнение в седмодневен 

срок. С молба с вх.№ 6534 от 07.05.2012г. указанията са изпълнени. С 

Определение №1343 от 09.05.2012г. е допуснато исканото обезпечение, 

като е определен триседмичен срок за предявяване на исковете и е 

наредено издаване на заповед за налагане на запор върху банкови сметки в 

лева и валута на длъжника. Има издадена заповед, получена от 

пълномощника на молителя. С молба с вх. №7647 от 28.05.2012г. е 

поискано вдигане на наложения запор върху банкови сметки на длъжника, 

поради изплащане на задълженията. С Определение №1537 от 28.05.2012г. 

е отменено Определението, с което съдът е допуснал обезпечение на 

бъдещите искове по чл. 367 и сл. от ТЗ във вр. с чл. 373 от ТЗ и по чл. 86 от 
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ЗЗД и във вр. с чл. 27, парагр. 1 от Конвенцията за договора за 

международен автомобилен превоз. 

 

Проверката на делата установи, че съдиите са спазвали 

разпоредбите за родова и местна подсъдност, регламентирани в 

глава тридесет и четвърта от ГПК и са се произнасяли в срока, 

визиран в чл. 395, ал. 2 ГПК. 

Коректно е да бъде отбелязано обстоятелството, че в РС- 

Пазарджик в производствата по реда на чл. 390 от ГПК се 

извършва и служебна проверка на обстоятелството дали в указания 

срок е предявен иск, по повод на който е поискано, допуснато и има 

издадена обезпечителна заповед. 

 

      8. Бързи производства по чл. 310 ГПК. 

       - гр.д.№ 295/2010 г., обр. на 28.01.2010 г., на доклад на 

съдия Десислава Ралинова- издръжка по чл. 143, ал.2 СК. На същата 

дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, получено от 

ответника на 05.02.2010 г. Няма постъпил отговор на ИМ. На 

10.03.10 г. е постановено разпореждане по 312 ГПК, изготвен е 

доклад, делото е насрочено за 29.03.10 г., отложено за събиране на 

гласни доказателства - разпит на свидетел. На 16.04.10 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 04.05.10 г.;  

     - гр.д.№ 591/2010 год., обр. на 25.02.2010 г., на доклад на 

съдия Николинка Попова- иск с пр. основание чл. 150 СК, във вр. с 

чл. 143 СК. На 26.02.10 г. е постановено разпореждане по чл. 131 

ГПК. отговор на ИМ е постъпил на 26.04.10 г. На 03.05.10 г. е 

постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, направен е доклад, 

делото е насрочено за 09.06.10 г., отложено за събиране на 

доказателства. На 30.06.10 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 02.07.10 г.; 

    - гр.д.№ 656/2010 г., обр. на 02.03.2010 г., на доклад на 

съдия Веселка Златева- трудов спор за оспорване законността на 

уволнение, изплащане на дължимо трудово възнаграждение и 

обезщетения по КТ. На 05.03.10 г. е постановено разпореждане по 

чл. 131 ГПК, няма постъпил отговор на ИМ. Няма разпореждане по 

чл. 312 ГПК, нито определение по чл. 140 ГПК. Има протокол от с.з., 

проведено на 18.05.10 г., в което е направен доклад  на делото, на 

основание чл. 146 ГПК, същото е отложено за събиране на 

доказателства. На 08.06.10 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 05.07.10 г. Данните сочат, че делото не е разглеждано по 

реда на бързото производство; 
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   - гр.д.№ 690/2010 г., обр. на 05.03.2010 г., на доклад на съдия 

Цветанка Вълчева- трудов спор за оспорване законността на уволнение, 
изплащане на дължимо трудово възнаграждение и обезщетения по КТ. С 
разпореждане от същата дата ИМ е оставена без движение, с указания, 
изпълнени с молба от 17.03.10 г. С разпореждане от 19.03.10 г. ИМ отново 
е оставена без движение, указанията са изпълнени с молба от 31.03.10 г. На 
01.04.10 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор на ИМ е 
постъпил на 11.05.2010 г. На 14.05.10 г. е постановено разпореждане по чл. 
312 ГПК, направен е доклад по делото, делото е насрочено за 08.06.10 г. 
отложено за събиране на доказателства. На 13.07.10 г. е даден ход по 
същество, решението е обявено на 26.07.10 г.; 

      - гр.д.№ 2783/2010 г., обр. на 16.07.2010 г., на доклад на съдия 
Десислава Ралинова- иск с пр. основание чл. 150 СК, във вр. с чл. 143 СК. 

На същата дата е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Установено е, 
че ответникът живее в чужбина, поради което уведомлението е връчено, 
съобразно разпоредбата на чл. 47, ал.1 ГПК и му е назначен особен 
представител, на когото на 20.10.2010 г. е разпоредено връчване на препис 
от ИМ и доказателствата за отговор в едномесечен срок На 26.11.10 г. е 
постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, направен е доклад, делото е 
насрочено за 10.12.10 г., даден е ход по същество, решението е обявено на 
17.12.2010 г.; 

     - гр.д.№ 3835/2010 г., обр. на 24.09.2010 г., на доклад на съдия  
Мира мирчева, трудов спор за оспорване законността на уволнение, 
изплащане на обезщетения по КТ. На същата дата е постановено 
разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор на ИМ е постъпил на 22.10.10 г. На 

09.11.2010 г. е постановено определение по чл. 312 ГПК, изготвен е 
доклад, делото е насрочено за 17.12.10 г., отложено поради неизготвена 
съдебна експертиза. С.з. от 28.01.11 г. е отложено отново, поради 
неизготвена съдебна експертиза. С.з. от 25.02.11 г. е отложено за 
изслушване на допълнително заключение по допуснатата съдебно-
икономическа експертиза. На 01.04.11 г. е даден ход по същество, 
решението е обявено на 19.04.2011 г.; 
                -  гр. д. № 38/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., иск по чл. 149 и чл. 
143 СК, на доклад на съдия Десислава Ралинова.  На 11.01.11 г. е 
разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответника 
за становище. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че 
ответникът не живее на посочения адрес. С разпореждане от 26.01.11 г. 

ИМ е оставена без движение, с указания до ищеца да представи 
удостоверение за постоянен адрес на ответника, указанието е изпълнено с 
молба от 08.03.2011 г. На 29.04.11 г. е постъпил отговор на ИМ.  На 
02.05.11 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, делото е 
насрочено за 19.05.11 г., когато е даден ход по същество, решението е 
обявено на 01.06.11 г.; 
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- гр. д. № 357/2011 г., обр. на 28.01.2011 г., иск по чл. 150 СК, във 

вр. чл. 143 СК, на доклад на съдия Николинка Попова.  На 28.01.11 г. е 
разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответника 
за становище. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че 
ответникът не живее на посочения адрес. С разпореждане от 07.02.11 г. 
ИМ е оставена без движение, с указания до ищеца да представи справка за 
адресна регистрация на ответника, указанието е изпълнено с молба от 
02.03.2011 г. На ответника е назначен адвокат, особен представител. На 
27.05.11 г. е постъпил отговор от особения представител на ответника. На 
30.05.11 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, с изготвен проект 
за доклад, делото е насрочено за 22.06.11 г., когато е даден ход по 
същество, решението е обявено на 24.06.11 г.; 

- гр. д. № 1099/2011 г., обр. на 15.03.2011 г., иск по чл. 150 СК, на 

доклад на съдия Мира Мирчева. С разпореждане от същата дата ИМ е 

оставена без движение,  с дадени указания, изпълнени с молба от 

21.03.2011 г. На 21.03.11 г. е разпоредено препис от ИМ и доказателствата 

да се изпратят на ответника за становище. В законоустановения срок няма 

постъпил отговор на ИМ, на 11.05.11 г. е постановено определение по чл. 

312 ГПК, с проект за доклад, делото е насрочено за 03.06.11 г., отложено 

за събиране на доказателства /разпит на свидетел/. Поради неявяване на 

допуснатия свидетел в две поредни с.з., проведени на 24.06.11 г. и на 

23.08.11 г., делото е отложено. В с.з. на 01.09.11 г. е даден ход по 

същество, решението е обявено на 16.09.2011 г.;  

- гр. д. № 1557/2011 г., обр. на 13.04.2011 г., иск с пр. основание 

чл. 144 СК, на доклад на съдия Иванка Илинова.  На 13.04.11 г. е 

разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответника 

за становище по чл. 131 ГПК, получени лично от него на 18.05.11 г. В 

законоустановения срок не е постъпил отговор на ИМ. На 21.06.11 г. е 

постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, делото е насрочено. В четири 

поредни с.з., проведени на 06.07.11 г., на 11.08.11 г., на 21.09.11 и на 

26.10.11 г. ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. В с.з. на 14.12.11 г. съдът е констатирал, че 

ответникът е уведомен чрез залепване, изпълнена е процедурата по чл. 47, 

ал.3 ГПК, но не е назначен особен представител на ответника по реда на 

чл. 47, ал.6 ГПК, поради което делото е отложено за изпълнение на 

процедурата по назначаване на особен представител. В с.з. на 18.01.12 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 26.01.2012 г.; 

- гр. д. № 1992/2011 г., обр. на 11.05.2011 г., иск по чл. 144 СК, на 
доклад на съдия Десислава Ралинова.  На същата дата е разпоредено 
препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на ответника за становище 

по чл. 131 ГПК. Съобщението е върнато в цялост, с отбелязване, че 
ответникът не живее на посочения адрес. С разпореждане от 31.05.11 г. 
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ИМ е оставена без движение, с указания до ищеца да представи 

доказателства за постоянен и настоящ адрес на ответника, указанието е 
изпълнено с молба от 24.06.2011 г. на 01.07.11 г. съдът е разпоредил да се 
постави уведомление по реда на чл. 47, ал.1 ГПК на постоянния адрес на 
ответника. На 07.11.11 г.  е постъпил отговор на ИМ от назначения особен 
представител на ответника.  На 09.11.11 г. е постановено разпореждане по 
чл. 312 ГПК, с проект на доклад, делото е насрочено за 08.12.11 г., когато 
е даден ход по същество, решението е обявено на 22.12.11 г.; 

              - гр. д. № 755/2012 г., обр. на 24.02.2012 г., иск по чл. 143, ал.2 

СК и по чл. 149 СК, на доклад на съдия Десислава Ралинова.  На същата 

дата е разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на 

ответника за становище по чл. 131 ГПК. В законоустановения срок /до 

15.04.12 г./ няма постъпил отговор на ИМ. На 20.04.12 г. е постановено 

разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е доклад,  делото е насрочено за 

23.05.12 г., отложено за събиране на доказателства. В с.з. на 13.06.12 г. е 

даден ход по същество, решението е обявено на 14.06.12 г.; 

 - гр.д.№ 704/2012 г., обр. на 22.02.2012 г., на доклад на съдия 

Веселка Златева- иск с пр. основание чл. 143 СК и чл. 149 СК. На 27.02.12 

г. е разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се изпратят на 

ответника за становище по чл. 131 ГПК. На 17.04.12 г. е постъпил отговор 

на ИМ. На 19.05.12 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК,  

делото е насрочено за 12.06.12 г., когато е даден ход по същество, 

решението е обявено на 25.06.12 г.; 

 - гр.д.№ 748/2012 г., обр. на 24.02.2012 г., на доклад на съдия 

Николинка Попова- иск с пр. основание чл. 150 СК, във вр. с чл. 143, ал.1 

СК. На същата дата е разпоредено препис от ИМ и доказателствата да се 

изпратят на ответника за становище по чл. 131 ГПК, както и писмо до 

ДСП гр. Пазарджик за изготвяне на социален доклад. В 

законоустановения срок /до 18.04.12 г./ няма постъпил отговор на ИМ. На 

24.04.12 г. е постановено разпореждане по чл. 312 ГПК, изготвен е 

доклад, делото е насрочено за 30.05.12 г., когато е даден ход по същество, 

решението е обявено на 31.05.2012 г.; 

      Анализът на проверката сочи, че преобладаващият брой от делата 

по реда на бързото производство са своевременно администрирани, като 

в деня на постъпване на исковата молба съдът е извършвал проверка за 

нейната редовност и за допустимостта на иска. По част от делата не е 

спазен стриктно срока по чл. 312, ал.1,  т.1 ГПК. Съдиите са обявявали 

решението с мотивите в двуседмичен срок, спазвайки  разпоредбата на 

чл. 316 ГПК, с изкл. на гр.д.№ 295/10 г. и гр.д.№ 3835/10 г.  
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9. Дела, образувани по реда на Закона за закрила на детето и по 

Закона за защита от домашно насилие. 

-гр. д. № 1744/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, на 
доклад на съдия Майа Попова, впоследствие преразпределено, на 
принципа на случайния подбор, на съдия Цветанка Вълчева. С 
разпореждане от същата дата  делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 
на 17.05.11 г. и веднага, на основание чл. 18, ал.1 ЗЗДН, е издадена 
заповед за незабавна защита. Първото с.з. е проведено на 17.05.2011 г., 
отложено за събиране на доказателства. На 31.05.11 г. е даден ход по 
същество, съдът се е произнесъл веднага с решение, обявено на страните, 
издадена е заповед за защита;  

- гр. д. № 2197/2011 г., обр. на 20.05.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, на 
доклад на съдия Мира Мирчева. С разпореждане от същата дата  делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 10.06.11 г., отложено за разпит на 
свидетели. В с.з. на 01.07.11 г. е даден ход по същество, съдът се е 
произнесъл веднага с решение, обявено на страните и е издадена заповед 
за защита; 

-гр. д. № 2275/2011 г., обр. на 27.05.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, на 
доклад на съдия Десислава Ралинова. С разпореждане от същата дата 
молбата е оставена без движение, с указания до молителя, С определение 
от 04.07.2011 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 18.07.2011 г., 
когато не е даден ход  на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на ответника. Следващото с.з. е проведено на  20.10.11 г., 
когато е направен доклад по делото, на основание чл. 146 ГПК, даден е 
ход по същество, решението е обявено на страните веднага; 

- гр. д. № 3875/2011 г., обр. на 27.09.2011 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 
на доклад на съдия Иванка Илинова. С разпореждане от същата дата 
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 26.10.11 г., отложено по 
искане на молителката. В с.з. на 11.01.2012 г. съдът е прекратил 
производството по делото, поради оттегляне на молбата от страна на 
молителката; 
             - гр. д. № 3966/2011 г., обр. на 06.10.2011 г., молба по чл. 4  ЗЗДН, 
на доклад на съдия Веселка Златева. С определение от същата дата съдът 
на основание чл. 18, ал.1 ЗЗДН е разгледал молбата в закрито заседание и 
е издал заповед за незабавна защита. С разпореждане от 06.10.11 г. съдът е 
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 02.11.11 г., когато е даден ход 
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по същество, решенето е постановено веднага и обявено на страните, 

издадена е заповед за защита; 
             - гр. д. № 4438/2011 г., обр. на 25.10.2011 г., молба по чл.4 ЗЗДН, 
на доклад на съдия Николинка Цветкова. С определение от същата дата 
съдът на основание чл. 18, ал.1 ЗЗДН е разгледал молбата в закрито 
заседание и е издал заповед за незабавна защита. Първото с.з. е проведено 
на 14.11.11 г., ход на делото не е даден, тъй като е констатирано, че на 
ответника не е връчен препис от молбата, с приложенията, поради което е 
дадена възможност същият да организира надлежно защитата си. В с.з. на 
28.11.11 г. е даден ход по същество, решението е постановено веднага, 
издадена е заповед за защита;  

- гр. д. № 1704/2012 г., обр. на 20.04.2012 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 
на доклад на съдия ванка Илинова. С разпореждане от същата дата делото 

е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 03.05.12 г., когато е направен 
доклад, делото е отложено по искане на молителката. В с.з. на 05.07.2012 
г. съдът е прекратил производството по делото, предвид изрично подадена 
за това молбата от молителката; 

- гр. д. № 1931/2012 г., обр. на 25.04.2012 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 
на доклад на съдия Десислава Ралинова. С разпореждане от същата дата 
делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 23.05.2012 г., когато е 
направен доклад, страните са постигнали спогодба, одобрена от съда, 
поради което производството по делото е прекратено;  
             - гр. д. № 859/2012 г., обр. на 06.03.2012 г., молба по чл. 4  ЗЗДН, 
на доклад на съдия Веселка Златева. С определение от 07.03.12 г. съдът, на 
основание чл. 18, ал.1 ЗЗДН е разгледал молбата в закрито заседание и е 

издал заповед за незабавна защита. С разпореждане от 07.03.12 г. съдът е 
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 28.03.12 г., на ответника е 
изпратен препис от молбата с приложенията, като му е съобщено за 
задължението да представи доказателства. На 12.03.12 г. е постъпил 
отговор от ответника. На 28.03.12 г. е даден ход по същество, решенето е 
постановено веднага и обявено на страните, на които е връчен препис от 
последното, както и заповедта за защита; 

- гр. д. № 2627/2012 г., обр. на 18.06.2012 г., молба по чл. 4 ЗЗДН, 
на доклад на съдия Николинка Попова. С определение от същата дата  
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 11.07.12 г. и с друго 
определение от същата дата, на основание чл. 18, ал.1 ЗЗДН, е издадена 
заповед за незабавна защита. В с.з. на 11.07.12 г. е постигната спогодба 

между страните, одобрена от съда, поради което съдът е прекратил 
производството по делото. Въз основа на постигнатото споразумение има 
издадена заповед за защита. 
 

 Делата, образувани по Закона за защита от домашно насилие, 
са образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 4 ЗЗДН и са 
администрирани своевременно. Съдът е насрочвал открито съдебно 
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заседание в срок не по-късно от един месец, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 12, ал.1 ЗЗДН и е произнасял решението в открито 
съдебно заседание, като при уважаване на молбата е издавана веднага 
заповед за защита. 

             - гр. д. № 11/2011 г., обр. на 04.01.2011 г., искане по чл.26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Николинка Цветкова. С определение от 
17.01.11 г. делото е насрочено за незабавно разглеждане в същия ден, 
когато е направен доклад и е даден ход по същество, решението е обявено 
на 08.02.2011 г.; 
             - гр. д. № 36/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., искане по чл.26, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Мира Мирчева. С определение от 11.01.11 г. 
делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 28.01.2011 г., изготвен е 
доклад и е даден ход по същество, решението е обявено на 21.02.2011 г.; 

             - гр. д. № 37/2011 г., обр. на 10.01.2011 г., искане по чл.30, ал.1 
ЗЗДет., на доклад на съдия Десислава Ралинова. С разпореждане от 
11.01.11 г. делото е насрочено. Първото с.з. е проведено на 27.01.2011 г., 
направен е доклад и е даден ход по същество, решението е обявено на 
31.01.2011 г.; 
             - гр. д. № 45/2011 г., обр. на 11.01.2011 г., молба по чл.26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Цветанка Вълчева. С определение от 12.01.11 г. делото 
е насрочено. Първото с.з. е проведено на 08.02.2011 г., докладвано е 
делото, даден е ход по същество, решението е обявено на 14.02.2011 г.; 
             - гр. д. № 239/2011 г., обр. на 19.01.2011 г., искане по чл.26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Веселка Златева. Първото с.з. е проведено на 
01.02.2011 г., изготвен е доклад по делото, даден е ход по същество, 

решението е обявено на 10.02.2011 г.; 
             - гр. д. № 454/2011 г., обр. на 08.02.2011 г., искане по чл.26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Иванка Илинова. Първото с.з. е проведено на 
09.03.2011 г., даден е ход по същество, решението е обявено на 04.04.2011 
г.; 
             - гр. д. № 424/2011 г., обр. на 07.02.2011 г., искане по чл.26 ЗЗДет., 
на доклад на съдия Николинка Попова. Първото с.з. е проведено на 
30.03.2011 г., изготвен е доклад по делото, даден е ход по същество, 
решението е обявено на 31.03.2011 г.; 
             - гр. д. № 3543/2011 г., обр. на 01.09.2011 г., искане по чл.26 
ЗЗДет., на доклад на съдия Цветанка Вълчева. На 02.09.11 г. е постановено 
определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено. Първото с.з. е проведено 

на 11.10.2011 г., изготвен е доклад по делото, даден е ход по същество, 
решението е обявено на 07.11.2011 г.; 
              - гр. д. № 440/2012 г., обр. на 09.02.2012 г., искане по чл.26, ал.1 
ЗЗДет. от дирекция „СП”, на доклад на съдия Николинка Цветкова. С 
определение от 13.02.12 г. делото е насрочено за разглеждане на 27.02.12 
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г., когато е направен доклад на делото и е даден ход по същество, 

решението е обявено на 27.03.2012 г., съобщение с приложен препис от 
решението е изпратено на молителя ДСП; 
             - гр. д. № 2269/2012 г., обр. на 19.05.2012 г., искане по чл.26, ал.1 
ЗЗДет. от дирекция „СП”, на доклад на съдия Десислава Ралинова. С 
разпореждане от 21.05.12 г. делото е насрочено за 13.06.12 г., направен е 
доклад и е даден ход по същество, решението е обявено на 18.06.2012 г., 
препис от решението е изпратено на ДСП; 
             - гр. д. № 462/2012 г., обр. на 13.02.2012 г., искане по чл.26, ал.1 
ЗЗДет. от дирекция „СП”, на доклад на съдия Мира Мирчева. С 
определение от 23.02.12 г. делото е насрочено за 09.03.12 г., когато е даден 
ход по същество, решението е обявено на 09.04.2012 г., препис от 
решението е изпратено на страните; 

             - гр. д. № 333/2012 г., обр. на 30.01.2012 г., искане по чл.26 ЗЗДет. 
от ДСП, на доклад на съдия Цветанка Вълчева. На същата дата е 
постановено определение по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 28.02.12 
г., когато е направен доклад и е даден ход по същество, решението е 
обявено на 21.03.2012 г., препис от решението е изпратено до страните; 
 
 Делата по Закона за закрила на детето са своевременно 
администрирани. В преобладаващия брой дела първото по делото 
открито съдебно заседание по исканията за настаняване по съдебен ред 
е провеждано в срок максимум до един месец от постъпване на искането 
в съда. Спазен е едномесечния срок за произнасяне на решението по чл. 
28, ал. 4 ЗЗДетето. 

 

     10.Заповедни производства по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК. 

                 

 

                       - ч.гр.д.№ 6/2011 год., обр. на 03.01.2011 г., на доклад на 
съдия Мира Мирчева, по чл. 410 ГПК.  На 04.01.11 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение, съобщението за това, с препис от 
заповедта, са връчени на длъжника и кредитора, в законоустановения срок 
е постъпило възражение по чл. 414 ГПК. Кредиторът е уведомен за 
постъпилото възражение, като му е указано, че може да предяви иск за 
установяване на вземането си в едномесечен срок. Представено е 
доказателство за предявен в срок иск; 

                          - ч.гр.д.№ 29/2011 год., обр. на 10.01.2011 г., на доклад на 
съдия Николинка Цветкова, по чл. 410 ГПК.  На 11.01.11 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с 
препис от заповедта са връчени на длъжника и на кредитора, няма 
постъпило възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, 
получен от пълномощник на кредитора, има направено отбелязване, на 
осн. чл. 416 ГПК;           
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                      - ч.гр.д.№ 84/2011 год., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на 

съдия Николинка Попова, по чл. 410 ГПК.  На 13.01.11 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с 
препис от  заповедта са  връчени на длъжника и на кредитора, няма 
постъпило възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, 
получен от представител на кредитора, има направено отбелязване, на осн. 
чл. 416 ГПК;           
                     - ч.гр.д.№ 107/2011 год., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на 
съдия Иванка Илинова, по чл. 410 ГПК.  На 13.01.11 г. е издадена заповед 
за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с препис от  
заповедта са  връчени на длъжника и на кредитора, няма постъпило 
възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, получен от 
пълномощник на кредитора, има направено отбелязване, на осн. чл. 416 

ГПК;           
                 - ч.гр.д.№ 136/2011 год., обр. на 14.01.2011 г., на доклад на 
съдия Цветанка Вълчева, по чл. 410 ГПК.  На 14.01.11 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с 
препис от  заповедта са  връчени на длъжника и на кредитора, няма 
постъпило възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, 
получен от пълномощник на кредитора, има направено отбелязване, на 
осн. чл. 416 ГПК;           
                    - ч.гр.д.№ 315/2011 год., обр. на 26.01.2011 г., на доклад на 
съдия Десислава Ралинова, по чл. 410 ГПК.  На 28.01.11 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение, съобщение за това, с 
препис от  заповедта, са  връчени на длъжника и на кредитора, няма 

постъпило възражение в законоустановения срок. Има издаден ИЛ, 
получен от пълномощник на кредитора, има направено отбелязване, на 
осн. чл. 416 ГПК;           
                    - ч.гр.д.№ 8/2011 год., обр. на 04.01.2011 г., на доклад на съдия 
Иванка Илинова, по чл. 417 ГПК. На 05.01.11 г. е издадена заповед за 
изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/, в съотв. с разпоредбата на чл.418, ал.2 ГПК; 
                   - ч.гр.д.№ 177/2011 год., обр. на 14.01.2011 г., на доклад на 
съдия Цветанка Вълчева, по чл. 417 ГПК. На 17.01.11 г. е издадена заповед 

за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/; 
                     - ч.гр.д.№ 255/2011 год., обр. на 20.01.2011 г., на доклад на 
съдия Николинка Попова, по чл. 417 ГПК. На 20.01.11 г. е издадена 
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заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по 

чл. 417 ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има 
надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/; 
 - ч.гр.д.№ 282/2011 год., обр. на 24.01.2011 г., на доклад 
на съдия Мира Мирчева, по чл. 417 ГПК. На 03.02.11 г. е издадена заповед 
за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 
ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има надлежно 
отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/; 
                     - ч.гр.д.№ 383/2011 год., обр. на 01.02.2011 г., на доклад на 

съдия Веселка Златева, по чл. 417 ГПК. С разпореждане от същата дата 
заявлението е оставено без движение, с указания да се приложи 
извлечение от счетоводните книги, в което да е посочен падежа на 
непогасените просрочени вноски и лихвата за всяка просрочена такава. С 
молба от 22.02.11 г. указанията са изпълнени. На 23.02.11 г. е издадена 
заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по 
чл. 417 ГПК, както и ИЛ, получени от пълномощник на заявителя. Има 
надлежно отбелязване за изд. ИЛ върху заповедта за изпълнение, но няма 
отбелязване върху представения документ /извлечение от счетоводни 
книги/. 

ч.гр.д.№ 35/2012г., образувано на 05.01.2012г., производство 

по реда на чл. 410 от ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева; 

Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение е изпратено за 

разглеждане по компетентност от РС-гр.Сандански. На 09.01.2012г. е 

постановено разпореждане и е издадена Заповед за изпълнение № 27 – със 

забава от един работен ден, предвид срока на чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 

16.01.2012г. е връчено съобщение на съпругата на длъжника. В законовия 

срок няма постъпило възражение. Има издаден изпълнителен лист от 

27.02.2012г., получен от пълномощника на молителя на 27.02.2012г. 

ч.гр.д.№102/2012г., образувано на 13.01.2012г., производство 

по реда на чл. 410, от 1 от ГПК; на доклад на съдия Цветанка Вълчева; С 

Разпореждане № 174 от 16.01.2012г. заявлението е оставено без движение с 

указание за внасяне на ДТ. С молба с вх. № 1335 от 26.01.2012г. е 

представен документ за платена ДТ. На 27.01.2012г. е постановено 

разпореждане и е издадена Заповед за изпълнение № 189- съобразен е 

срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 06.02.2012г. е връчено съобщение на 

брата на длъжницата, пълнолетен. С вх. № 2153 от 14.02.2012г. е 

постъпило възражение. С разпореждане № 1710 от 14.02.2012г. на осн. чл. 

415, ал. 1 от ГПК е указано на заявителя, че може да предяви иск за 

установяване на вземането си в едномесечен срок, като внесе дължимата 
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ДТ. С Определение № 906 от 23.03.2012 по съображение, че заявителя не е 

представил доказателства, че е предявил иска си в указания срок, съдът е 

обезсилил издадената заповед. С вх. № 7509 от 23.05.2012г. е постъпила 

молба на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК, ведно с адв. пълномощно и списък на 

разноските. С Определение № 1520 от 28.05.2012г. е уважена постъпилата 

молба, като заявителя е осъден да заплати направените в заповедното 

производство разноски. Срещу постановеното определение е постъпила 

въззивна частна жалба с вх. № 8404 от 13.06.2012г., като след размяна на 

книжа между страните, делото е изпратено на въззивната инстанция на 

02.07.2012г. С Определение № 495 от 09.07.2012г. е обезсилено изцяло 

Определение № 1520 от 28.05.2012г. на РС-Пазарджик. 

ч.гр.д.№198/2012г., образувано на 16.01.2012г., пр-во по чл. 

410, ал.1 от ГПК; на доклад на съдия Николинка Попова. На 17.01.2012г. 

е постановено разпореждане и е издадена Заповед за изпълнение № 110 - 

съобразен е срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 01.03.2012г., след 

многократни опити е връчено съобщение на длъжницата, лично. С вх. № 

3023 от 01.03.2012г. е постъпило възражение. С Разпореждане № 2563 от 

01.03.2012г. е указано на заявителя, че може да предяви иск за 

установяване на вземането си в едномесечен срок, като внесе дължимата 

ДТ, в противен случай следва обезсилване на издадената Заповед за 

изпълнение. В законоустановения срок /съобщението, получено на 

19.03.2012г./, с вх. № 4916 от 05.04.2012г. е представено доказателство за 

предявяване на иска. 

ч.гр.д.№ 443/2012г., образувано на 09.02.2012г., пр-во по чл. 

410, ал.1 от ГПК; на доклад на съдия Десислава Ралинова. На 

13.02.2012г. е постановено разпореждане и е издадена Заповед за 

изпълнение № 280 - съобразен е срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 

20.02.2012г., след многократни опити е връчено съобщение на длъжника. 

Няма постъпило възражение. На осн. чл. 416 от ГПК на 19.03.2012г. е 

разпоредено за се издаде изпълнителен лист. На 20.09.2012г. Заповедта за 

изпълнение и изпълнителния лист е получен от пълномощник на 

заявителя. 

ч.гр.д. № 555/2012г., образувано на 17.02.2012г., пр-во по чл. 

410, ал.1 от ГПК; на доклад на съдия Иванка Илинова. На 21.02.2012г. е 

постановено разпореждане и е издадена Заповед за изпълнение № 338 - със 

забава от един работен ден, предвид срока на чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 

13.06.2012г., след многократни опити, е връчено съобщение на длъжника, 

лично. Няма постъпило възражение. 

ч.гр.д. № 619/2012г.; образувано на 21.02.2012г., пр-во по чл. 

410, ал.1 от ГПК; на доклад на съдия Николинка Цветкова. На 

01.03.2012г. е постановено разпореждане и е издадена Заповед за 

изпълнение № 512 - със забава от пет работни дни/като няма данни 

заявлението да е оставяно без движение, което да обосновава забавата/, 
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предвид срока на чл. 411, ал. 2 от ГПК. На 05.03.2012г., е връчено 

съобщение на роднина на длъжника, което е надлежно отразено в 

призовката. Няма постъпило възражение, и от 20.03.2012г. има 

разпореждане за издаване на изпълнителен лист. 

ч.гр.д. № 59/2012г., образувано на 10.01.2012г.; производство 

по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Веселка Златева; На 11.01.2012г. е 

постановено разпореждане и е издадена Заповед № 43 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ. Заявителя лично е получил 

заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 25.01.2012.  

ч.гр.д. № 81/2012г., образувано на 11.01.2012г.; производство 

по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Николинка Цветкова; На 

16.01.2012г. е постановено разпореждане и е издадена Заповед № 82 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. Пълномощник 

на заявителя е получил заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 

25.01.2012.  

ч.гр.д. № 274/2012г., образувано на 21.01.2012г.; производство 

по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Десислава Ралинова; На 

23.01.2012г. е постановено разпореждане и е издадена Заповед № 165 за 

изпълнение на парично задължение въз основа на документ. Пълномощник 

на заявителя е получил заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 

27.01.2012.  

ч.гр.д. № 312/2012г.; образувано на 26.01.2012г.; производство 

по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Иванка Илинова; На 30.01.2012г. е 

постановено разпореждане и е издадена Заповед № 191 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ. Заявителя е получил лично 

заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 09.02.2012.  

 ч.гр.д. № 328/2012г.; образувано на 27.01.2012г.; производство 

по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Мира Мирчева; На 31.01.2012г. е 

постановено разпореждане и е издадена Заповед № 214 за изпълнение на 

парично задължение въз основа на документ. Пълномощник на заявителя е 

получил заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 20.07.2012. На 

28.09.2012г. е постъпило възражение от длъжника с вх. № 12987, заедно с 

молба с вх. № 12988 за спиране на незабавното изпълнение на осн. чл. 420, 

ал. 2 от ГПК. С Определение № 2497 от 28.09.2012г.  съдът е спрял 

изпълнението на издадената Заповед № 214 от 31.01.2012г. 

         ч.гр.д. № 421/2012г., образувано на 07.02.2012г.; производство 
по чл. 417 от ГПК; на доклад на съдия Николинка Попова; На 07.02.2012г. 
е постановено разпореждане и е издадена Заповед № 257 за изпълнение на 
парично задължение въз основа на документ. Заявителя е получил лично 
заповедта за изпълнение и изпълнителен лист на 17.02.2012.  
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    От проверката на делата се установи, че съдиите са спазвали 

тридневния срок по чл. 411, ал.1, т.1 ГПК за разглеждане на заявлението 
в разпоредително заседание и издаване на заповед за изпълнение. По 
всички производства е спазена местната подсъдност  по чл. 411, ал. 1 
ГПК. При подадено възражение по чл. 414, ал.1 ГПК в срок, съдът е 
изпращал своевременно съобщение до заявителя, с указание за правото 
му да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, 
като довнесе дължимата държавна такса. След влизане на заповедта в 
сила, на основание чл. 416 ГПК, съдът е издавал изпълнителен лист, за 
което е правено надлежно отбелязване върху заповедта. При подадено 
заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение 
от счетоводни книги, на основание чл. 417, т.2 ГПК, съдът е издавал 
изпълнителен лист, за което има надлежна бележка върху заповедта за 

изпълнение, но не и върху представения документ.  При разговор със 
съдиите се установи, че тъй като извлечението от счетоводните книги  
остава по делото и не се връща обратно на заявителя, поради това 
върху него не се прави отбелязване за издадения изпълнителен лист. 
Задължително обаче се прави отбелязване в случаите, когато се 
представя нотариален акт, спогодба или запис на заповед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

   ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД- 

ПАЗАРДЖИК: 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Гражданските дела в Районен съд - Пазарджик се образуват в деня 
на постъпване на исковите молби в съда или най-късно на следващия ден. 

В хода на проверката не се установяват случаи на опити от страните 
за превратно упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж 
за заобикаляне на принципа на случаен избор на докладчик и намерения 

точно определени съдии от Районен съд - Пазарджик да разгледат и да се 
произнесат по претенциите им. 

Задължението за проверка на редовността на исковите молби е 
осъществявано своевременно от съдиите от Гражданско отделение, които 
са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките между 1 и 3 дни 
от образуване на производствата, като най-често това е ставало още на 
следващия ден. 

Производствата по молби, постъпили по реда на чл. 390 от ГПК за 

обезпечаване на бъдещ иск, както и в производствата по чл. 410 и чл. 417 

от ГПК, и тези по ЗЗДет. и ЗЗДН, се образуват в деня на постъпване на 

съответното искане /молба, заявление/. 

Тези срокове са характерни и за производствата, образувани по 

реда на глава двадесет и пета от ГПК - „Бързо производство", като от 

проучените дела се установява, че делото се образува в Районен съд - 

Пазарджик в деня на постъпване на исковата молба. 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

При общите  искови производства  проверката установи, че   едни съдии 
постановяват актове по чл.131 от ГПК, като съобразяват със съответните 
изисквания на правната норма и ги отразяват в самия акт, а на други  
съдии актовете са бланкетни и кратки, а на трети тези актове са кратка 
резолюция, най-често изписана на ръка върху съответния документ.       
              Проверката установи и разлика  във вида на постановените актове 
по чл.131 от ГПК.  Едни съдии се произнасят с разпореждане по чл.131 и  

други състави с определение. 
            Определенията по чл. 140 от ГПК  с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производствата в 
първо открито съдебно заседание, са постановявани в рамките на  2-3 дни 
след постъпване на отговор на исковата молба, съответно от изтичане на 
едномесечния срок, предвиден в чл. 131 от ГПК. 
               В много малко случаи по някои дела се установяват и по-големи 
периоди за постановяване на определението по чл. 140 от ГПК, което се 
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обяснява с подробните проекти за доклади, изготвяни от докладчиците по 

делата.  
                Най-често първо открито съдебно заседание е насрочвано за след   
1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, като изключения се 
установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция 

В случаите, в които гражданските състави не са констатирали 
нередовност на исковата молба, са постановявали разпореждания по чл. 
131 от ГПК най-късно на следващия ден от образуването на делата. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдът се е произнасял по 
доказателствените искания на страните и е насрочвал производството в 
открито съдебно заседание, са постановявани в различни срокове от 
постъпване на отговора/ите на исковата молба, съответно от изтичане на 
срока за това - от 2 до 20 дни след този момент. Най-често съставите са 

извършвали това администриране между 2 и 3 дни от постъпването на 
отговора или изтичането на срока за това. 

Кратките срокове за постановяване на определение по чл. 140 от 
ГПК са били възможни поради факта, че съдебният акт, изготвян от 
съдиите, не съдържа проект за доклад на делото по смисъла на чл. 140, ал. 
3 от ГПК, а такъв е правен в първото открито съдебно заседание по 
делото. 

Най-често първото открито съдебно заседание е насрочвано за след 
около 1 месец от датата на определението по чл. 140 от ГПК, но така 
също се установяват и по-кратки срокове - 15 и 20 дни. 

В общия случай, при отлагане на делата за събиране на 
доказателства или поради други причини, следващо съдебно заседание е 

насрочвано за след месец и половина. Насрочване на следващо съдебно 
заседание за след 2 до 3 месеца се установява само в случаите на периоди, 
съвпадащи със съдебната ваканция. Този резултат е постигнат като 
следствие от инициативата на административния ръководител за 
изготвяне на графика за провеждане на открити съдебни заседания само 
за месец напред, което оптимизира движението и разглеждането на делата 
в по-кратки срокове като не позволява съдебните заседания да се отлагат 
за продължителни периоди, поради липса на график на заседателните 
дни. 

Производства по Закона за защита от домашното насилие 

По делата, образувани по реда на Закона за защита от домашното 
насилие, съдебните състави от Гражданско отделение са разглеждали 

молбите, с които са сезирани, в деня или най-късно на следващия ден от 
тяхното образуване. Първото открито съдебно заседание по тези 
производства е насрочвано за не по-късно от един месец от образуването. 
От проверените дела се установи, че съдиите не са спазвали разпоредбата 
на чл. 15, ал. 1 ЗЗДН, като решението не е постановявано в открито с.з., а 
в рамките до един месец. 
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Производства по Закона за закрила на детето. 

В производствата, образувани по реда на Закона за закрила на 
детето, съдът е постановявал определението за насрочване на делото най-
късно на следващия ден от образуването му, като е насрочвал първо 
открито съдебно заседание до 1 месец от този момент. 

Производства по Глава двадесет и пета чл.310 и сл. от ГПК-

„Бързо производство" 

Определенията по чл. 312 от ГПК са постановявани в най-често в 
деня на постъпване на отговора, каквото е изискването на чл. 312, ал. 1 от 
ГПК. Първо открито съдебно заседание е насрочвано за след не повече от 
3 седмици. Решението е обявявано в двуседмичен срок, след заседанието, 
в което е приключило разглеждането на делото, регламентиран в чл. 316 
ГПК. 

Спрени дела 

Спрените граждански дела са администрирани своевременно и 
редовно, като прави впечатление, че дори в производствата, спрени по 
взаимно съгласие, служба „Съдебно деловодство" прави ежемесечни 
справки и отбелязвания за изтичането на 6-месечния срок по чл. 231 от 
ГПК, а не само при наближаване изтичането на предвидения в закона 
срок. 

 С тези резултати Районен съд - Пазарджик е изпълнил препоръките 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет за ритмично администриране 
на спрените производства по гражданските дела, дадени с Акт за 
резултати от извършена проверка  на основание  Заповед № 287/19.10.2009 
год. на Главния инспектор на ИВСС. 

 

 3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

Общи искови производства 

Анализът на приключването на гражданските дела, образувани 

преди 01.01.2010 г., показва обективни причини, забавили приключването 
на тези производства. Основните фактори за това са, от една страна, 
процесуалният ред, по който са образувани /ГПК отм./, а от друга - 
предметът на делата /вещни искове и делби/, като всички те са довели до 
по-голяма обща продължителност на съдебните производства. 

От проверените дела, по които е постановена отмяна на дадения ход 
по същество, е видно, че определения в този смисъл са постановявани 
най-често по инициатива на съда и то по причина, че делото е оставало 
неизяснено от фактическа страна, което би могло да се преодолее при 
изготвяне на проект за доклад при условията на чл. 140, ал. 3 ГПК. В 
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повечето случаи, постановяването на определения за отмяна на дадения 

ход по същество, е довеждало до забавяне приключването на 
гражданските дела в Районен съд- Пазарджик. 

За датата на обявяване на съдебните решения в регистъра по чл. 
235, ал. 5 от ГПК се прави отбелязване в печат на съда, положен върху 
самия съдебен акт по всички дела. 

Проверката констатира значително подобряване на резултатите в 
работата на съда, касаеща спазването на сроковете при обявяването на 
съдебните актове по делата. Тези по-добри резултати се отчитат при 
сравнителен анализ с констатациите, които ИВСС е направил за работата 
на Районен съд - Пазарджик, обосновани с Акт за резултати от проверка 
извършена на основание Заповед № 287/19.10.2009 год. на Главния 
инспектор на ИВСС. 

От справката, предоставена от Районен съд - Пазарджик, 
отразяваща обявяването на съдебни решения в отклонение на срока по чл. 
235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК, се установява, че като изключение от общия 
стремеж на съдиите от колегията да постановяват в 1-месечен срок 
решенията по делата, съдия Мира Мирчева е забавила обявяването на 
крайни съдебни актове по 18 дела, но с по няколко дни закъснение, след  
едномесечния срок. 

Общия извод е , че  усилията, които полагат съдиите от Районен 
съд-Пазарджик и административният им ръководител, са довели до  
създаването на една добра организация в съда, за спазване на 
процесуалните срокове по образуването, движението и приключването на 
гражданските производства.  

 Производства по чл. 390 от ГПК. 

 По делата, образувани по молби за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск, съдебните състави са се произнасяли в деня на образуване на 
делата. В изпълнение на препоръките, давани от ИВСС при предходните 
проверки, се констатира, че през 2011 г. в диспозитива на определенията, 
с които съдът е допускал обезпеченията, вече е определян началния 
момент, от който тече срокът за предявяване на бъдещите искове. 

Производства по Закона за закрила от домашното насилие 

По делата, образувани по Закона за защита от домашното насилие, 
съдебните състави са постановявали съдебните решения в закрито 
съдебно заседание, в противоречие с редът, регламентиран в чл. 15, ал. 1 
от същия нормативен акт. 
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Производства по Закона за закрила на детето 

В производствата, образувани по Закона за закрила на детето, 
съдиите от Районен съд - Пазарджик са постановявали крайните си 
съдебни актове в срокове дори по-кратки от едномесечния срок, 
предвиден в чл. 28, ал. 3 от същия. Много често съдебни решения са 
обявявани до 15 дни от заседанието, в което е даден ход по същество. 

Производства по Глава двадесет и пета „Бързо производство" 

Съдиите от Районен съд - Пазарджик са спазвали кратките 
процесуални срокове в производствата, образувани по глава двадесет и 
пета от ГПК „Бързо производство", като са обявявали решенията в срок до 
14 дни, а по някои дела - и в по-кратък срок. 

Заповедни производства 

По заповедните производства, инициирани по заявления по чл. 410 
от ГПК, съдът се е произнасял в срок от 1 до 5 дни от образуване на 
делата /най- често е спазван срока по чл. 411, ал. 2 от ГПК/, а по тези, 
образувани по чл. 417 от ГПК - най-често до 4 дни от образуването им. По 
тези производства се правят съответните отбелязвания, като се посочва на 
коя дата е издаден изпълнителният лист, на кого се издава и за каква сума. 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 
СЪДА. 

Проверката установи добър ред в организацията на дейността на 
служба „Съдебно деловодство", част от която е дейността по 
своевременното изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки. 
Ръководителят на службата е изпълнявал своевременно задълженията си 
по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата организация в 

работата.    
Проверката установи, че  има пропуски в гражданското 

деловодство  на съда във връзка с подреждането и номерирарането на  на 
книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито  заседание - 
разпореждания, определения. Такива пропуски са констатирани и от  
проверяващите съдии от ОС-Пазарджик . Така например протокола за 
избор на докладчик  много често се намира в средата на делото, вместо в 
началната страница. В книгата от закритите съдебни заседания , номерата 
на различните определения и разпореждания не съответстват на номера на 
разпореждането което  е в кориците на делото от съответната дата. Такива 
пропуски са налице и в заповедните производства, както и при 
подреждане и изпращане на книжата при въззивното обжалване. Има  

пропуски при подреждането на самите книжа- на отделните документи  
прилагани по делата, а своевременно и правилно подреждане на 
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документите, съответно  докладване и администриране на делата  е 

първата и основна предпоставка за тяхното  навременно движение и 
приключване в срок. 

 Както в ОС Пазарджик, така и в районните съдилища, по  искане на 
председателя на ОС - Пазарджик  още от  2008 година насам, ежемесечно  

се изготвят справки за всички свършени дела с необявени съдебни 
актове, както и за неприключените дела в   3 месечения срок и над 3 
месечния срок. По този начин председателят на съда е в течение за 
натовареността на съдиите, за бързината при решаването на делата и за 
срочността на изготвените съдебни актове. 

Както вече беше отбелязано в настоящия акт, все още може да се 
желае  по- добро  административно-деловодно  оформяне на книгите и 
делата  водени при съда.  

    На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 

1. Председателят на PC - Пазарджик да упражни правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите от 

Гражданско отделение, на което: 

- да се набележат мерки за ограничаване на производствата по които 

в срока за произнасяне съдът е постановявал определение за отмяна на 

хода по същество; 
          -да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от 
Закона за защита от домашно насилие.   

          - да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановяваните  в 
закрито съдебно заседание актове - разпореждания и определения по 
чл.131,  чл.140  и др. от ГПК, за да се отстрани/ преодолее/ порочната 
практика на  изготвяне на  непълни и немотивирани актове, постановявани 
в закрито съдебно заседание и  нарушаващи изискването на чл.254 ал.2 от 
ГПК. 
          -  да се набележат мерки за подобряване на административно-
деловодното  оформяне на книгите и делата  водени при съда, като се  
уеднакви номерирането на съответните определения/разпореждания в 
книгата от закритите заседания  с поредността на номера който е даден 
на съответното разпореждане по съответното дело.  

В изпълнение на дадените препоръки, председателят на PC - 

Пазарджик да упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 9 от ЗСВ ,като 
свикване на общо събрание на съдиите от Гражданско отделение и сведе 
до знанието им констатациите по настоящия акт. 
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В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на PC - Пазарджик да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение 
на препоръките. 

           Препис от Акта да се изпрати на административния 
ръководител на Районен съд - Пазарджик, на административния 
ръководител на Окръжен съд - Пазарджик и на представляващия Висшия 
съдебен съвет. 

                                   

 

                                                        ИНСПЕКТОР: 

 

                                                               / ДИМАНА ЙОСИФОВА /  
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АКО ХОРАТА ИДВАТ НА РАБОТА  ВЪОДУШЕВЕНИ, 

АКО ГРЕШАТ СВОБОДНО, БЕЗ ДА СЕ СТРАХУВАТ, 

АКО СЕ ЗАБАВЛЯВАТ, 

АКО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ В НЕЩАТА, КОИТО ПРАВЯТ, А НЕ В 

ПОДГОТОВКАТА НА ДОКЛАДИ И СРЕЩИ, 

ТО ТОГАВА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ИМА ЛИДЕР ! 

 

 


